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 ފެށުން  .1

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. މި އުއްމަތުެގ މާތް ނަބިއްާޔ هللا  ހަމްދާއި ސަނާ ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ 

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

 ނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ. ކަލޭގެފާއެ

ވަނަ އަހަރު ވެސް ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މޯލްޑިވްސް  2019

އެކުވެސް މި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަހަރަކަށެވެ. ތަފާތު ގޮންޖެުހންތަކެއް ހުރުމާ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ 

ނޑިތަްއ ހާސިލްކުރުމަށް  ނޑުދަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާ ެއކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިަޝނުން ވަނީ ލަ

 މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.  

ދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހުން ޚިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  މުޅި ރާއްޖެއަށް

 19ވަަނ އަހަރު ކޮިމޝަނުން ވަީނ  2015ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިގޮުތން،  2015ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާފައިވަީނ 

 2012  ރޭޑިއޯ ޗެނަލެވެ. 3ޓީވީ ޗެނަލަކާ  16ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. އެއީ 

ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓް ކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  48ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2019، ލައިސަންސްތަކާއިއެކު

ޓީވީ ޗެނަލް  35ރޭޑިއޯ ޗެނަލާއި  13ށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ޖުމްލަ ކޮމިޝަނުން ދޫކޮ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ވަީނ  2019ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު،   ހިމެނެއެވެ.

 122އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ މި، ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން 04

ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް 

 ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  05ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމާއި ން އަދި މިޝަން ކަށަވަރުކުރުކޮމިޝަންގެ ވިޜަ

ނު ޝަކުވާތައް މޮނިޓަރިންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅު

ޔަވަޅުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިތުރަށް ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤާނޫނުން ލާޒިމްުކރާ ފި ޙައްލުކުރުމަށް
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ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2019ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުން ވަީނ ނިންމާފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް ގެނެސް،  2019މައްސަލައެއް  14ގައި ނުނިމި ހުރި  2018މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ  2019މައްސަލައެވެ.  22ޅާަފއި ވަނީ ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު ހުށަހަ 2019ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަްށ 

 މައްސަލައެކެވެ.  12މައްސަލަ ބަލައި ނިމިފައިވާއިރު އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުނިމި ވަނީ  24އަހަރު 

ވާއާއި ޝަކު 6ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ  22ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  2019

ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަާލފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކަށް  16ރި ގުޅުންހު ލައިސަންސިންގ އާ

 ޝަކުވާ ލިބިފައިވެއެެވ.  612އަށް  2019އިން  2011ބަލާއިރު، ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން 

އެއް ޚާއްޞަ ްނމެ އެއަހަރު ކޮށްފައިާވ  ވަނަ ހަަތރުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަަނ ދައުރުގެ 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބު ދުވަސްވަރު ރައް ވަނަ އަހަރުގެ  2019 ގޮތުގައި ފާހަގަުކރެވެނީ ގެމަސައްކަތެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅުވައިގެްނ  ކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.ބްރޯޑް

( ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ކޮންމެ )އަށެއް 8އިވަނީ ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ގެނެސްދޭ މޮނިޓަރިންގ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ

ގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވި ކޮންޓެންޓާއި ިޑރެކްޓް އެކްސެސް  00:00އިން  20:00ރެއެއްގެ ޕްރައިމް ޓައިމް ކަމުގައިވާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ބަލައިގެންނެވެ.  ގެ  2019އެޕްރީލް  04 މާރިޗު އިން 05ގޮތުގައި ސްޓޭޝަންތަކުން ކަ

ރެކްޓް ފައިވާނީ ކޮންމެ ެޗނަލަކުން ޑިެގ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، މޮިނޓަރ ުކރުމުގައި ބަލާޓަރިންގނިޔަލަށް މޮނި

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށާއި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  ގެއެކްސެސް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު "ގޮތުގައި ކަ

އާ ޚިލާފުވެފައިވާ އަދަދަށެވެ. "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް"އަދި  "ޑްލައިންބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައި

ކޮމިޝަނުން ވަީނ  އިރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލަތަފާސްހިސާބުަތއް ހިމެނޭ މޮނިޓަރިންގެ މި މަސައްކަތަށް ަފހު، މިކަމާ ގުޅޭ 

  ޢާންމުކޮށްފައެވެ.

ތަނަވަސް  ފެންވަރެއްގައި ކުރުމުގެ މަގު އްކަތްތައް ޒަމާނާ އެއްފަރާތްތަކުގެ މަސަ ރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެބް

ގޮތުްނ،  ަފހިކޮށްިދނުމުގެ ގުފަސޭހަތަކަށް މަހިމާޔަތާއި ޮގތުްނ ލިބިދޭންެޖހޭ  ކޮށްދިނުމަށާއި ާޤނޫނީ

ދާ މިހާުރ އަމަލުކުރަމުން ،އިސްލާހު ގެނައުމަށްފަހުކާއި އުސޫލުތަކަށް ކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަބްރޯޑް

 ގެ ތެރޭގައެވެ.ވަނަ އަހަރު 2019 ފަށާަފއިވަނީ އަމަލުކުރަންގަވާއިދުތަކަށް 

ޑު އިސްލާހުތަކެއް ނމައިގަ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށްބްރޯޑްކާސްޓްމިގޮތުން، 
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، ދަށް ގެނައި މި އިސްލާހުތަކަކީވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. މި ދެ ގަވާއިގެނައުމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 

ދަށުން،  ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ިލބިފައިވާ ޚިޔާލުތައް  ފަހު، ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ޔާލު ންމުންގެ ޚިޢާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި

 ގަވާއިދުތަކެކެވެ. އެކުލަވާލި ށްފަހު ހިމެނުމަ

ނޑު މަޤްޞަ އިސްލާހު މި ދެ ގަވާއިދު ން ކީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިމި ދެ ގަވާއިދަދަކީ، ކުރުމުގެ މައިގަ

ގަވާއިުދ ތަންފީޒުކުރުމަްށ ދެ ވުމާއެކު ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގެ ަތޖުރިބާއަށް ބަލައި މި  ަކށްއަމަލުކުރަން ފެށުނު ގަވާއިދުތަކަ

 .ށް ދިމާވި ގޮންޖެުހންތަކަްށ ހައްލު ހޯދުމެވެމިހާތަނަ

ރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަްށ ދަށުްނ ކުރުމަށް ލާޒިމުކު ދެ ގަވާއިދުގެއަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު މި  މި ގަވާއިދުތަކަށް

ކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ށާިއ ރީބްރޯޑްސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހުިރހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ

 ސްކޮށްފައެވެ.ތިމާއިލް

ވަނަ އަހަރުގެ  2018 ގެ ދަށުން، (ންވަނަ މާއްދާ )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު 30އިންތިޚާބުގެ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ   އަދި،

"އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ްބރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް  ވައިލިއޮގަސްޓް މަހު އެކުލަ

ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަހު  އޭޕްރިލް ވަނަ އަހަރު 2019" ޅުމާބެހޭ އުޞޫލުއިދާރީ ފިޔަވަޅު އެ ،ބަޔާންކުރުމާއި

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި  ،މުރާޖަޢާކޮށް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވަނީ

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ޔާންކުރުމާއިވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަ

 އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ ނަމުގައި އައު އުސޫލެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

ން އޭޕްރިލް ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނ2013/1ުސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު )ަނމްބަރު 

ގެ ތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާ އަމަލުކުރަންފެށި ގައި 2013

 އެކްރެޑިޓްކޮށްދީފައިވެއެވެ.ނޫސްވެރިއެއް  14ވަނަ އަހަރު  2019ދަށުން 

ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި  ،މެންބަުރން ކޮމިޝަަނށް އަްއޔަނުކުރުމަށްފަހު 3 އައު ގައި  2019ޑިސެންބަރު  5

ނޑު އިތުރު މަސައްކަތަކީ، ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ހުރިާހ ްބރޯޑްކާސްޓަރުންނާ  ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މައިގަ

ވަކިވަކިން ިމ ބައްދަލުވުްނތައް  އިބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމެވެ. ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

ނުމަށް ހުިރ ދަތިތަާކއި ގޮންޖެހުންތަްއ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދި ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ަމޤްސަދަކީ، 
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ދެނެގަނެ، އަިދ ބްރޯޑްކާސްޓް ާދއިރާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން ބްރޯްޑކާސްޓަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ޚިޔާލު ހޯދުމެވެ. މި 

ތްވެސް ބްރޯޑްކާސްަޓރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި

  ފަށާފައެވެ. އަހަރު ނިމުުނއިރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

އަދާކުރުމުގައި  ތައްވަނަ އަހަރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 2019މިގެން ދިޔަ ނި

މިޝަންގެ ވަނަ އަހަރަށް ކޮ 2020ހަގަކޮށްލެވޭ އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް ފާ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ އޮންނަ ގުޅުން އައު ހަުރފަތަކަށް ގެންދިއުމާއެކު، ދާއިރާގެ ދެމެހެއްޓެނިިވ ތަސައްވަރަކީ 

 ،ޒިންމާދާރުތަރައްޤީއަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، އައު ވިސްނުންތަކަށް ފުރުސަތުދީ، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ސަަބބުން ޢާންމުންެގ ހެޔޮ ވިސްނުން ، ފައްދައިސްޓަރުންތަކެއް ޤައުމުގައި އުބްރޯޑްކާ

ުކރިއެރުމާއި މަންފާ އެިކ ދާއިރާތަކަށް ތަރައްޤީވެ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުގެ ަސބަބުން 

   ލިބިގެންދިއުމެވެ.

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަ މާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އަޅުގަ

ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ފުޅާވެ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަާނ ވެގެން ދިޔުމެވެ. 

ނޑުމެން އެންމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސުބުހާނާހޫ هللا މާތް  އަދި މި ކަންކަން ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

 ލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެެވ! ތަޢާވަ

                                                                              2020ފެބްރުވަރީ  27             

 މަރިޔަމް ވަހީދާ                                                         

 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
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 . ތަޢާރަފު 2 

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

މި ކޮމިޝަްނ  ގައި އުފެދިފައިވާ މިނިވަން މުޢައްސަސާއެކެވެ. 2011ެއޕްރީލް  04ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 

ޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިއުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަ

ނޑައެޅުމާ ތަންފީޒްކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ،ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަ

މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ްބރޯޑްކާސްޓަރުން 

ކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މިަކންކަމުެގ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ އުފެއްދުމަށް ބޭުނންވާ އެީހތެރި

، ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި

 .އެފަދަ ނިޒާމްތައް އެކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ

ގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ފަސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަތް މެންބަރުން

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

ޢުފާ ދެއްވާފައެވެ. ގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން އިސްތި 2012ޖޫން  29

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން 

 2012ނޮެވމްބަރ  21ޝުޖާއު هللا ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަިދ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޢަބްދު

 ގައި ވަނީ އިންތިހާބުކޮްށފައެވެ.

މިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ހއ. ދިއްދޫ/ އާލިޔާ،  މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހްނ އަދި، ކޮ

އިންތިޚާބުކުރުމުން، އެބޭފުޅާ މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާ މެމްބަރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މް މި މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަީނ، ގައެވެ. މުޙައްމަދު އަސްލަ 2013މާރިޗު  13ހަވާލުކުރެއްވީ 

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަ ކޮމިޝަނުގެ  ފަރާތުގެ ތެރެއިންނެވެ. 14ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި 

ްށ ކަގައި ހަމަވުމުން، ފަސް އަހަރުގެ ދެަވނަ ދައުރަ 2016ޭއޕްރީލް  03މެމްބަރެއްގެ ދައުރު 

ގޮތުން، ކޮމިޝަންގެ  މި .ގައެވެ  2016އެޕްރީލް  05ބަރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެމްރައީސު

ފާތިމަުތ  ،ުުަޙަސްނ ަނާބޙ، އިސްމާީޢލް ސަފްވާން، ނުކުރެއްވީ، މުޙައްމަދު ޝަހީބުމެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަ

  އެވެ. އައިމިނަތު ސަރާހަތު އިއްޒަތު ރު އަދިޒީނާ ޒާޙި، ޒައިނާ
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ބާއްވަވައި، ކޮމިޝަްނގެ ރައީސްގެ  ގައ2016ިއެޕްރީލް  05ުފރަތަމަ ޖަލްސާ  ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ

މަޤާމަށް ނަން ހުަށހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްިވ 

އަދި ނައިުބ  ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކޮމިޝަންގެ ރަީއސް

 ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހޮއްވެވިއެވެ.

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

ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، ުހސްވެފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ނައިުބ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްިވ 

ެގ އިއްތިފާުޤން ކޮމިޝަންގެ ނަިއބު ރަީއސްގެ މަޤާމަށް ންދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިެގންނެވި މެމްބަރުބައް

 ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.ވަނީ  ގައި 2018މާރޗް  18އިސްމާޢީލް ސަފްވާން 

ީވ، ކޮމިޝަންގެ އަދި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް އަލަށް ކޮމިޝަންގެ މެްމބަރުކަމަްށ އަމްޖަދު ވަހީދު ޢައްޔަނުކުރެއް

މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަްނ 

ގެ  ދިރާސާއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްހޯއްދަވައި، ރުހުން ދިނުމަށް ބޭއްިވ ރައްޔިތުންގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ  36ވޯޓަށް އެއްސެވުމަށްފަހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި

 ހޮވިވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

ގައި 2019ޫޖން  13ވި އިސްމާޢީލް ޞަފްވާން، އެ މަޤާުމން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ ަމޤާމުގައި ހުންނެ

މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްިވ ކޮމިޝަންެގ  ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެއިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، 

ޤާމަށް ވަޑަިއގެންނެވި މެމްބަރުންެގ އިއްތިާފޤުން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރަީއސްގެ މަވެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

 .ގައި އިންތިޙާބުކުރެވުނެވެ  2019ޖޫން  17ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ ފާޠިމަތު ަޒއިނާ 

އިްސތިއުފާ ދެއްވައި، އެއް މެްމބަރަކު، ރައްޔިތުންގެ  ަމޤާމުންތިން މެމްބަރަކު ކޮމިޝަންެގ ވަނަ އަހަރު  2019

 ން ވަކި ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ންގެ މެްމބަރުކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި، ކޮމިޝަރު ެނތް ކަމުމަޖިލީހުން އިތުބާ

އަދި  ކޮމިޝަން މެމްބަރު ޙަސަން ގައި  2019ޖޫން  25، އިސްމަޢީލް ސޮފްވާން މިގޮތުން، ކޮމިޝަން މެްމބަރު

އަދި ކޮމިޝަންގެ  ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.ގައި  2019ޖޫން  30ނަބާޙު، 

އިސްތިއުފާ ގައި ވަނީ  2019އޮކްޓޯބަރ  9ދު ޝަހީބު، ކޮމިޝަނުން ހުންނެވި މުޙައްމަ ސްކަމުގައިރައީ
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ާފޠިމަތު ޒައިާނ، ރައްޔިތުންގެ ހުންނެވި  ކޮިމޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ަމޤާމުގައި. މީގެއިތުރުން، ދެއްވާފައެވެ

އި ވަނީ ގ2019ައޮކްޓޯބަރ  14 ންގެ މެމްބަރުކަމުންކޮމިޝަ، އް ނަގައިމަޖިލީހުން، އިުތބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓެ

  ވަކިކޮށްފައެވެ.

މެމްބަރުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމަްށ ތިން  ގެ ތެރެއިންމަޤާމު ންބަރެއްގެމެހަތަުރ ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ 

އްވި އައްޔަންކުރެއަަލށް ގައެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޝަނަށް  2019ޑިސެމްބަރ  5ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 

  .މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ އަޙްމަދު ޤައިސް އަދި، ފްބޭފުޅުންނަކީ ޢަލީ ޔޫސު

ހުސްވެފައިވާ  ،ކޮމިޝަނަށް އަލަށް ޢައްޔަނުުކރެއްވި މެމްބަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި

ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި، ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހޮވުމަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، 

ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުގައި ބަ

އަޙްމަދު  އަޣްލަބިއްޔަތުން ކޮމިޝަންގެ ަރއީސްގެ މަޤާމަށް މަރިޔަމް ވަހީދާ އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް

 ފައެވެ. ގައި އިންތިޚާބުކުރައްވާ 2019ޑިސެމްބަރ  5އިސް ވަނީ ގަ

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

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

ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މޮިނޓަރިންގ އެންޑް  ގަތްމަޤާމަށް ހޮވިވަޑައި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، އެ

 ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ ،އި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ނާސިޙުއެންޖިނިއަރިންގެ މަޤާމުގަ

  ގައެވެ. 2016މެއި  2
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ކުރި ކުރުމަށްޓަކައި އަދާ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  2019 .3
 މަސައްކަތް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން  3.1  

 29 އިޑު އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގަނގަވާއިދަށް މައިގަ ކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓް
 .އެވެޝާއިޢުކޮށްފަވަނީ  ގައި 2019 ޖަނަވަރީ

ލާހަކީ، ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރުަމށް މޯލްޑިވްސް ވާއިދަށް ގެނައި މި އިސްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަ
 ޔާލުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުކުގެ ދަށުން، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚި

 ގަވާއިދެކެވެ.އިލި ވައެކުލަ ލިބިަފއިވާ ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް  ހޯދުމަށް ހުޅުވައިލުމަށްފަުހ،

ނޑު މަޤްސަދަކީ، މިހާތަަނށް އަމަލު ކުރަމުންގެ ގަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު އައި  ވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ މައިގަ
އަކީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އަމަލުކުރަން ފެށުުނ  (R-11/2012) ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު 
ފީޒުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ދިމާިވ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މި ގަވާއިދު ތަން އަހަރުތަކުގެގަވާއިދަކަށްވުމާއެކު ވޭތުވެދިޔަ 
 .ގޮންޖެހުންތަކަށް ހަްއލު ހޯދުމެވެ 

ވާއިދުގެ ދަށުން ުކރުމަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް ފެުށމާއެކު މި ގަ މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން
 .ަވނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހުރިހާ ބްޯރޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު : 1ޖަދުވަލު 

 ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް  3.2
 5 ޑު އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައިނގަވާއިދަށް މައިގަ ކުރުމުގެރީބްރޯޑްކާސްޓް

 އިޢުކޮށްފައެވެ.ޝާގައި ވަނީ  2019 ފެބްރުވަރީ

ވާއިދަށް ގެނައި މި އިސްލާހަކީ، ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްކުރުމުގެ ގަރީބްރޯޑްކާސް
 ޔާލުގެ ަދށުން، ީރބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ާއންމުންގެ ޚިއައި މަސައްކަތްތަކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުްނ ކުރަމުން

 .އިދެކެވެގަވާލި ލަވާލިބިފަިއވާ ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް އެކު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުމަށްފަުހ،

އައި  ވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ، މިހާތަނަށް އަމަލު ކުރަމުންރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަ
އަކީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އަމަލުކުރަން ފެށުުނ /R-20) 2012ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު )

ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ދިމާިވ  ތަކުގެއަހަރުގަވާއިދަކަށްވުމާއެކު ވޭތުވެދިޔަ 
 ގޮންޖެހުންތަކަށް ހަްއލު ހޯދުމެވެ.

ލޮޖީ ބޭުނންކޮށްގެން ދިވެހި އް ކަމުގައިވާ ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ޓްރާންސްމިޝަން ޓެކްނޮއަދި ޒަމާނީ ވަސީލަތެ
 ސް ދެވޭނެކުރުމުގެ ގޮތުން މި ފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލަިއސަން ފަހިޗެނެލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މަގު

 .ވާއިދަށް ބޮޑެތި ބަދަުލތަކެއް ގެެނވިފައިވެއެވެމި ގަ  ހިމަނައި އުސޫލުތައް ވެސް

ވާއިދުގެ ދަށުން ުކރުމަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް ށް އަމަލުކުރަން ފެުށމާއެކު މި ގަމި ގަވާއިދަ
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 ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.ލުކަން ދިނުމަށް ހުރިހާ ރީްބރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ސަމާ

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު : 2ޖަދުވަލު 

"އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުޞޫލު" 3.3
 މުރާޖައުކުރުން 

ވަނަ އަހަރު ގެނަިއ  2018އަށް ން( ވަނަ މާއްދާ )ބްރޯްޑކާސްޓްކުރު 30ންމު ޤާޫނނުގެ ޢާ ބެހޭ ތަކާއިންތިޚާބު
 ،އިސްލާހާ އެކު "އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

ކޮމިޝަނުން  ގޓް މަހު ބްރޯޑްކާސްޓިންވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސް 2018އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލެއް" ވަނީ 
ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލސް އިންތިޚާބަށް  ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށ2018ްއެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައެވެ. ައދި 

އި އެއްގޮތަށް މި ކުރުމަށްފަހު، އެ ފަރާތުގެ ލަފާއާ ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ 
އިންތިޚާބަށް  އަދި "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯަކލް ކައުްނސިލް ވަނަ ައހަރު މުރާޖަޢާކޮށްފައެވެ. 2019ވަނީ އުޞޫލު

އުޞޫލު" އެއް  އި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމާ
 މަލުކުރަން ފަށާފައެވެ.ޢައްމުކޮށް އެ އުސޫލަށް ޢާ

ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ  2019 3.4
 ރިޕޯޓް ނެރުން  ށް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮ 

ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުެގ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޮންޓެްންޓ  2019
ގައި  2019އޭޕްރިލް  17ވާލައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މޮނިޓަރކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަ

 ނެރެފައެވެ.

 8މޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްަފއިވަނީ ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ގެނެސްދޭ 
ގެ ނިޔަލަށް  00:00އިން  20:00)އަށެއް( ޓީވީ ޗެަނލެއްގެ ކޮްނމެ ރެއެއްގެ ޕްރައިމް ޓައިމް ކަމުގައިވާ 

ގެ ގޮތުގައި މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވަނީ ސްޓޭޝަންތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ ” ޑިރެކްޓް އެކްސެސް“ބެލުމަށްފަހުއެވެ. އަދި 
ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ޝެޑިއުލާއި އަދި އިންތިޚާބު ނިމުަމށްފަހު ެއ ސްޓޭޝަނަކުްނ  ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަ

ވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކި ގޮތުގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނު
 .ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުން ހިސާުބ ހެދުމަށްފަހުއެވެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަުކރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުުތ 
)ބ( ގެ ދަށުްނ  ގެވަނަ މާއްދާ 2ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު ގެ ޚާއްޞަ

 .)ފަހެއް( ސްޓޭޝަނަކުން ުހށަހަޅާފައިވެއެވެ 5ޝެޑިއުލް  "ޑިރެކްޓް އެކްސެސް"

ރު، މޮނިޓަރ ގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިގެ ނިޔަލަށް މޮނިޓަރކުރުމު 2019ލް އެޕްރީ 04މާރިޗު އިން  05
ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށާއި ކޮމިޝަނުން  "ރެކްޓް އެކްސެސްފައިވާނީ ކޮންމެ ޗެނަލަކުން "ޑިކުރުމުގައި ބަލާ ގޮތުގައި ކަ

މުގެ ކޯޑް އޮފް އެކުލަވާލާފައިވާ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު 
 އިވާ އަދަދަށެވެ. ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފަ

ގެ ނިޔަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރި އިރު އެއްވެސް  2019އެޕްރީލް  04މާރިޗު އިން  05
އަދި ގައި ފާހަގަކޮށްަފއި ނުވެއެވެ. މޮނިޓަރކުރިކުރުމުޗެނަލަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 
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 އެއް ވެސް މި މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާ

 މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ؛

 

 

 ޓީވީ   ސަންގ 5 ވީޓީވީ  1

 13ޗެނަލް  6 ޓީވީއެމް  2

 ުީ ޔެސް ޓީ  7 ރާއްޖެ ޓީވީ  3

 އެމްވީޓީވީ  8 ޕީއެސްއެމް ނިއުސް  4

ނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޮންޓެންޓް ވަ  2019: 3ޖަދުވަލު  
  މޮނިޓަރކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުން  3.5

ގެނެވުނެވެ. މި ނިޒާމަށް ގެނެވުނު  ޮއކްޓޫބަރ އިސްލާހު 14ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމަށް 
އިސްލާހުގައި ކޮމިޝަންގެ ނިްނމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ުހށަހަޅައިފިނަމަ، ޚާއްަޞ 
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، މައްސަލަ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާޫނނީ ނުުކތާއަްށ 

)ފަަނރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ނަޒަރުކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް 
  ކޮމިޝަނުން ނިންމުމަށް ހިމެނުެނވެ.
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އްމު އެރުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މުހި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރި. 4 3
 މަސައްކަތް 

 

 ސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުން "ބްރޯޑްކާ  4.1   

ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު  4ދުވަސް  ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް   
ޚިޠާބުގައި  މިވަނީ އާންމުކޮށްަފއެވެ. ޚިޠާބެއް  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެދުވަހުގެ މުާނސަބަތުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 
ޒިންމާއަދާކުރެއްވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަްށ  ،ވަނީމުޙައްމަދު ޝަހީބު އީސް ކޮމިޝަނުގެ ރަ

  އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ކުވާތަކާއި ޝަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުާމއި ޝަކުވާ ބަލައިަގތުމުގެ ނިާޒމުގެ ދަށުން ކޮމިަޝނުން ބަލަިއފައިވާމީގެއިތުރުން، 
 ހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަުނން އާންމުކޮށްފައެވެ.ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓުވެސް ވަނީ ދުވަ

އާއްމުކޮށް ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާތީ އާއި އެވޯޑް ދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  ކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓް
ރިއަށް މި މަސައްކަތްވަނީ ކުއިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ  އެދެވޭމި ކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން 
 ނުގެންދެވިފައެވެ.

  އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް 4.2

ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮމަންވެލްތަށް ހުށަހެޅި  2019

 ޕްރޮޕޯސަލް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2019އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަްށޓަކައި،  ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި 
މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންިތޚާބަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަްމރީންކުރުމަށާއި

ރު ކޮމިޝަންގެ ދައު ނާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަންނީ ތަަރއްގީއަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމުެގ ގޮތުން
އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިބާ ދަތުރުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވާނީ ކޮމަންވެލްތަްށ 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ށް އަ އެމްބަސީޗައިނާ ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަން ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  2019
 ސަލް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯ 

ފަންީނ  މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަނުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ
ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިާބ  ރަށް ހޯދުމާއި، ބްރޯޑްކާސްޓިންގއެހީތެރިކަން އިތު

ވަނަ އަހަރު  2019ވަނީ ޗައިނާ އެމްބަސީއަށް   ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދަތުރުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިްވސް
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 .ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅާފައެވެ

  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް 4.3

ރިވަމުންދާ ގައި ޮކމިޝަނަށް އައު ެމންބަރުން ޢަްއޔަނުކުރެއްވުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެ 2019ޑިސެންބަރު  5
ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުނެވެ. ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ވަކިވަކިން 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުރި ދަތިތަކާއި  މި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ެއންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްސަދަކީ، 
ނެ، އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ޚިޔާލު ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަ 

ހޯދުމެވެ. މި ބައްދަލުުވންތަކުަގއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފާހަގަކޮްށފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަަކށް ދާއިީމ ޙައްލު ގެނައުމުގެ 
  މަސައްކަތްވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. 
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 އްމު މަސައްކަތް ހި ކޮށްފައިވާ މު ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބްރޯ ރީ  .5

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން ރީ  ރަށްރަށާއި ރިސޯޓްތަކުގައި ދެވޭ  5.1

ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތައް ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާތީ އިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުބައެއް ރަށްރަށުގައި ގަވާ
ބެލުމުގައި، ކައުންސިލްތަކުން ޯހދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ިލބުމުގަިއ ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ގައި ވަީނ  2019ޖެނުއަރީ  9މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ލޯކަްލ ގަވަރންމަންްޓ އޮތޯރިޓީއާއެކު، 
ދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ، ބައެއް ރަށްރަށުގައި މި ބައް .އެވެމަޝްވަރާކޮށްފަ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެމުންދާ ީރްބރޯޑްކާސްޓިންގގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ަމޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް ބައެއް ރަށު 
މި ބައްދަލުމުގައި ފާހަގަުކރެވުނު ކަންކަން  .މެވެކައުންސިލްތަކުން ލިެބންވާ އެއްާބރުލުން ނުލިބޭ ކަމުގެ ަކންބޮޑުވު 

 .ހައްލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވިދާެނ ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރިއެވެ

ލައިސަންސް ނެތި އަދި ރައިޓްސް ނެތި ބައެއް ޗެނަލްތައް ބައެއް ރިސޯޓާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގަިއ 
އްސަލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ މަ

ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްްޓހައުސްތަކުގައި  .ގައި ވަނީ މަޝްވަރާޮކށްފައެވެ 2019އޭޕްރީލް  18ކޮމިޝަނުން 
ސް ގިނަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ކޮމިޝަުނން ލަިއސަންސް ހޯދައިގެން ކަމާއި، ނަމަވެ

 .ރިސޯޓުތަކެއްގައި މި ޚިދުމަތް ލައިސަންސެއް ނެތި ދެމުންދާކަން، މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރިއެވެ

ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ާފހަގަކުރި ކަންތައްތަކަކީ، ބޭރުގެ ޓީވީ ެޗނަލްތަކުގެ ރައިޓްސް ނެތި ބަެއއް ރިސޯޓުތަކުން 
ކުވާ ކޮމިޝަނަށް ލިިބފަިއވާ ކަމާއި، މިއީ ބައިނަލްއަޤްާވމީ ކޮޕީރައިޓްސްގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަ

މައްސަލައެއް ކަމާއި، އަދި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ލައިސަންސް ފީގެ ގޮތުގައި 
ކާސްޓްކުރަމުންދާ ދައުލަތަށް ލިބެންެޖހޭ އާމްދަނީ ނުލިބޭކަމާއި، މީގެއިތުރުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑް 

ރިސޯޓުތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުްނ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ިގަނ ގޮންޖެހުންތަކަކާ 
  ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ން މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަ
 އެވެ. ދެއްވިމިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ޓޫރިޒަމް 

ވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ޗެނަލްތައް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ގަ
 24އާ އެކުވެސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް އިމްރާން ޢަބްދު

މި ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި މަްއސަލަތަކަށް ޙައްލެއް  ގައި ވަނީ މަްޝވަރާކޮށްފައެވެ. 2019ޖުލައި 
 . ހޯއްދަވައި ދެއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްަޓރ ވިދާޅުވިއެވެ

 ނުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބައެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދި  5.2

ވާއިދާ ޚިލާފަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ށުގައި ލައިސަންސް ނެތި ނުވަތަ ގަރާއްޖޭގެ ރަށްރަ
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލަިއ އެ ފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު ެއޅޭނޭ ފިޔަވަޅެއްގެ 

އަދި ވާއިދު( ގައި ބަޔާންކުރާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަ R2012/-20(ނަންބަރު: އިދު ވާގޮތުގައި ގަ
 29އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޖުމްލަ  2ޖޫރިމަނާ، ވޭތުެވދިޔަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މަްއޗަށް ލާޒިމްކުރާ 
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 15ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައިވާއިރު،  ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން
ފަރާތަކުން ވަނީ ޖޫރިމަާނ ުނދައްކައެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ ުނދައްކާ ހުރި ބައެއް ފަރާްތތަުކން އެ ޖޫރިމަނާ 

  .މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި މި ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 

ޑްކާސްޓަރުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު، މައްސަލައިގެ ތަފްސިލާ އެކު، ބައެއް ރީބްރޯ
މަޢާފުކޮށްދެވޭނޭ ާޤނޫނީ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބައްލަވައި ދެއްވައި ިމ ކަމުގެ ލަފަޔަކަށް އެޓަރީނ ެޖނެރަލްގެ އަރިހުްނ 

 ވަނީ އެދިފައެވެ. 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން ވެސް ރައީސުލްއަދި ބައެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮްށދެއްވުމަށް 
 އެދިފައެވެ.ވަނީ ކޮމިޝަނުން 

ނޑު މަޤްސަދަކީ ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ޤަވާއިދުގެ  ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެިދ ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަ
 ތެރެއަށް ވެއްދުމާއެކު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
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ވަނަ  2019 ،ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ލިިބފައި ނުވާތީ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ތަޢާރަފުކުރުމަށް  
 ނުވެއެވެ.  ރެވިފައެއްއެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުއަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮްށފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީެގ ކޮމިއުނި
. މި އަށެވ15ެން 3އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  ވަނަ 2012 ކުރެވިފައިވަނީ ގޮތުގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކެއް

 މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރީންއެވެ. މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ

ޑރ. މަރީ ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މި ދިރާސާ ރިޕޯޓަށާއި  ވެސް ގައި 2015ސެޕްޓެމްބަރު ، ގެ އިތުރުންމީ
އުނިޓީ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ބެސްޓް ޕްެރކްޓިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަންޑިންގގެ އެހީގައި ކޮމި

. މި ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވަީނ ކުރިއަށްގެންދެވިއެވެބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހުއެެވ. 

ޤާނޫނާއި ފުށުއެރުްނ ހުރުމުން އެޓާރީނ  ސް ދޫކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެަލއިސަން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ
ވަނަ އަހަރު  2015ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި  މަތިން ބްޯރޑްކާސްޓްކުރުމުގެޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ 

 .ވެވަނީ ފޮނުވިަފއެއޮފީހަށް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް 
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 ޓްރެއިނިންގ އަދި ސްޓަޑީ ޓުއަރ، މިޝަނުން ބައިވެރިވި ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕްކޮ  .7

 –ކެމްބޯޑިޔާ ، ސިއެމް ރީޕް  – 2019ވަނަ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް    16އޭ. އައި. ބީ. ޑީ  7.1
    2019ޖޫން  14- 10

އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ  އި.ބީ.ޑީ(ވެލޮޕްމަންޓް )އޭ.އަޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިއޭ
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،ވަނަ އޭޝިއާ ީމޑިއާ ސަމިޓްގައި 16ކެމްބޯޑިއާގެ ސިއެމް ރީޕްގައި ބޭއްވި 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ކެމްބޯޑިއާގެ ސިއެމް ރީޕްގައި ބޭއްވުނު 
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ޓް" އަކީ "އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމި

ދާއިރާގައި  ފިޔަވަޅުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަްށ ެއޅޭނެ ބާކާރުންނާއެކު ބްރޯޑްކާްސޓިންގތަޖުރި
 ގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ގޮންޖެހުންތަްއ ދެނެގަތުމާިއ ކަމާގުޅޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ޙިއްސާކުރުމު ހުރި

 ސަމިޓެކެވެ.  ސިލްސިލާ ސަމިޓުތަކުގެ ތެރެއިން
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް  2019. 8

 ފާޅުކުރުމުގެ  ޚިޔާލު  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  ޢަބުރު  ޕްރެކްޓިސްއާއި  އޮފް  ކޯޑް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  -8.1
 ން ސާ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލު ނޫނާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާ މިނިވަންކަމުގެޤާ 

ވަަނ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިަޔލަށް ކޮމިޝަނަްށ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭފްރީްލ މަހުން ފެށިެގން  2011
ލާފުވި މިންވަރު ޚިއާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް، ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ގައި  2019އޮކްޓޫބަރ  04 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް ކަމުގައިވާ،، އިލައިއަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް އެކުލަވަ
 ކޮށްފައެވެ.އާންމުވަނީ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ކޮމިޝަނުން  :4ޖަދުވަލު 
 ފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ބަލައި
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 ލައިސަންސް . 9

 ހަމައަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް  ވަނަ އަހަރާ  2019 9.1

ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  2019ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 
 އެއް ނުވެއެވެ. ފަކޮށްދޫ އްލައިސަންސެ

ފަހަރެއްގެ  2ކޮމިޝަނުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް، 
ފަރާތަކަށް  48އެވެ. މިހާތަނަށް މި ކޮމިޝަުންނ ވަނަ އަހަރުގަ 2015އަދި  2012 މަތިން ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ. އެއީ

 13)ތިރީސް ފަހެއް( ޓީ.ވީ ޗެނަލާއި  35ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް  2019( ރޭޑިއޯ ޗެނަލެއް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް )ތޭރަ

ލްގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަ 2ޓީވީ ޗެނަލާއި  7ލައިސަންސެއް ކެންސަލްކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއީ  9ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ލައިސެންސާއި  07ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ  2012ލައިސަންސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  7ލައިސަންސެވެ. މި 

 ލައިސަންސެކެވެ. 02ކޮށްފައިވާ އަހަރު ދޫ 2015

 ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު  :5ޖަދުވަލު 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ރީ  2019  9.2

( ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް )ހަތަރު 04ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2019
 ދޫކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން، ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ؛

އި ސިނަމޮންގައި އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވެސް ބަ ށްއެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ .1
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް .2
 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛

ގެ ޚިދުމަތް އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް .3
 ދިނުމަށް؛

 ހއ.ވަށަފަރުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛ ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް .4
ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  122ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންަބރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްަލ  2019

 ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

 ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު ކޮމިޝަނުން : 6ޖަދުވަލު 

 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑް  2019 9.3

)އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު(  R-27/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2019ކްރެޑިޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަނަ އަހަރުވެސް ނޫސްވެރިން އެ 2019ގެ ދަށުން 



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   22 

 

ވަނީ އެކްރެޑިޓްކޮްށފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެެނނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ޫނސްވެރިންނެވެ.  ފަރާތެއް 14
ވަނަ  2019އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑްތަކުގެ މުއްދަތު  ވާވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައި 2018މީގެ އިތުރުން 

ކާޑުތައް އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ  އެ ،ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 49އައު ކުރުމަށް  ރު ހަމަވެފައިވާތީ އެ ކާޑުތައްއަހަ
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

 ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު : 7ޖަދުވަލު 

 ޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުވުން ބްރޯ  9.4

ވަނަ ުދވަހުން ފެށިެގން  2019ޖެނުއަރީ  29ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮްށ  2019
އެ ގަވާއިދަށް ، ( ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރR-154ު/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު )

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  25 ގެގެނެވުނު އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިްނ ގަވާއިދު
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތެއް 

ލުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު ސަަބބު ަބޔާންކޮށް އަދި ލިބިފައިވާ ލައިަސންސްގެ ދަށުން ހުއްޓައިލާނަމަ، އެ ހުްއޓައިލާ ެޗނަ
ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް އެކަްނ  15އެހެން ޗެނަލެއް ފަށާނަަމ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން 

ންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ މި ފަދައިން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައި ބޭއްވޭނެ އެ ވުމާއިއަންގަންވާނެއެވެ....." ބަޔާންކޮްށފައި
)އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ދުވަސް ކަމާއި، ލިބިފައިވާ ލަިއސަންސްގެ ދަށުން އެހެން ެޗނަެލއް ނުފަށާނެކަަމށް  180

)އެއް ސަތޭކަ  180ކޮމިޝަނަށް އަންގައިފިނަމަ، ުނވަތަ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުމަށްފަހު، އެހެން ޚިދުމަތެއް ނުފަށާ 
މަ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ފަުހ، ލައިސަންސް އަށްޑިހަ( ދުވަސް ވެއްޖެނަ

މި ދެންނެވުނު ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން  ތީއާއިބާޠިލްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭނެކަން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
)އެއް ސަތޭކަ  180މާއްދާގައިވާ  އިން ކަމުގައިވާތީ، ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 2019ޖަނަވަރީ  29ފަށާފައިވަނީ 

އެފަރާތްތަކަށް  އިގައި ކަން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަންގަ 2019ޖުލައި  28އަށްޑިހަ( ދުވަސް ހަމަވާ ތަރީޚަކީ 
ދާރީވެފައި ުނވާ ފަރާތްތަކުެގ އިވާ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުޖަވާބުދާރީވާން ފުރުޞަތު ދީފައިާވނެވެ. މި ގޮތުން ދީފަ

 12ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ  12ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން  ލައިސަންސް
ފަރާތަކުން އެފަރާތުގެ ލައިސަންސްއާ މެދު ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުްނ  02ފަރާތުގެ ތެރެއިން 

ލަމުންދާކަްނ ނެވި ދެފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ބައެވެ. ކޮމިޝަނުން މި ދެންވެބަދަލުކޮށްދިނުަމށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައި
 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން   9.5

ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( ގައި  30ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ) 16/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ޢަމަުލ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަ

ކުރަމުންދާ މިންވަރާއި، އެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ކޮމިޝަނަްށ 
ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގެ ގަވާއިދު( )  (R-154/2019)ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ރިޕޯޓް ކުރަންވާނެކަން ބަޔާންކުުރމާއިއެކު

ޝަރުޠު ަތކުގެ )ކ( ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  ވަނަ މާއްދާ، ލައިސަްނސް ދިނުމުގެ ޢާންމު 10ގެ 
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ވަނަ  50ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފާއިތުިވ އަހަރު ސްޓޭޝަން ހިނގި ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް މި ގަވާއިދުގެ 
ޅަންވާނެކަމުގަިއ ހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަަނށް ހުަށހަން، ިވދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  2018ބަޔާންކޮށްފައެވެ. މި ގޮުތން 
ރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަ 2018ފަރާތަުކްނ ހުށަހަޅަން ޖެުހނު ނަމަެވސް،  44ދޫކޮށްފައިވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނުވާ ފަރާތްތަކުގެ  2018ފަރާތަކުންނެވެ.  12ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 
 ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ސްގެ  ލައިސަނ ޗެނަލްގެ ނަން  ކުންފުނީގެ ނަން  #
 ބާވަތް 

 ޓީވީ ސް ޓެލެވިޜަން މޯލްިޑވް  ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 1
 ރޭޑިއޯ  އަޑު  ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިއާ  2
 ރޭޑިއޯ  އެފް އެމް  ދިވެހި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިއާ  3
 ޓީވީ މަޖްލިސް  ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 4
 ޓީވީ  މޯލްޑިްވސް ޓީވީ  ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 5
 ޓީވީ   ޕީ.އެސް.ެއމް. ނިުއސް ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 6
 ރޭޑިއޯ   ސަރިްނދާ ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 7
 ޓީވީ  މުންާނރު  ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 8

 ޓީވީ  ޓީވީެއމް އެޗްޑީ  ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 9

 ރޭޑިއޯ  ދީުނގެ އަޑު  ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 10
 ޓީވީ  ޔެސް  ސަރވިސް ީމޑިއާ  ޕަބްލިކް 11
 ޓީވީ އެްމވީ ޓީވީ  ލިމިޓެޑް މީޑިޔާ ފައުްނޑޭޝަން ޕްަރިއވެޓް 12
 ޓީވީ ރާްއޖެ ޓީވީ  ރާްއޖެ ޓެލެވިޜަން ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  13

 ރޭޑިއޯ  ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އެޓޯލް ވޭވް )މޯލްިޑވްސް( ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް  14

 ޓީވީ ވަން  ޗެނަލް އެޓޯލް އިންވެްޓމަންޓް )މޯލްޑިްވސް( ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  15

 ޓީވީ ސަން ޓީވީ  ެއމް ޕްަރއިވެޓް ލިިމޓެޑްޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފް 16

 ޓީވީ ޗެނަލް އެސް  އެސް. ެއންޓަރޓެއިންްޓމެންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  17

 ރޭޑިއޯ  ރޭޑިއޯ އެފް އެމް  ބިޒްަނސް އިޭމޖް ްގރޫޕް ޕްަރއިވެޓް ލިިމޓެޑް 18

 އޯ ރޭޑި ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ 93.6 އަސްނާ މޯލްޑިްވސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  19

އައިލެްނޑް އެންޑް ކޮިމއުނިޭކޝަން އެްނޓަރޓެއިންަމންޓް ޕްރަިއވެޓް  20
 ލިމިޓެޑް

 ޓީވީ އަލް ޤުުރއާން 

 ޓީވީ ޗެނަލް ވަން  ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްާކސްޓިްނގ މޯލްޑިްވސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  21

 ރޭޑިއޯ  މިނިވަން  97 ފާރއަވޭ ހޯލްޑިްންގސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިެޓޑް  22

 ޓީވީ ޔެލް ޓީވީ ޓް ލިމިޓެޑް ސް ޕްަރިއވޒިބްރާ ްކރޮ 23

 ޓީވީ 13ޗެނަލް  މީޑިއާ ރިންގް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  24

 ޓީވީ ގޯ ޕްލަސް  ނެްޓވާރކް ސޮިލއުޝަްނސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޑްރީމް 25

 ރޭޑިއޯ  ގޯ ޕްލަސް ވިުޝއަލް  ނެްޓވާރކް ސޮިލއުޝަްނސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޑްރީމް 26

 ޓީވީ ޗެނަލް  ދިވެހި  ލިމިޓެޑަށް ިޑއާ އިްނެވސްޓްމަންޓް ްޕރަިއވެޓްމޯލްޑިްވސް މީ 27
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 ޗެނަލް ނިއުސް މޯްލޑިްވސް )ސީ.އެން.ެއމް( ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 28
  ކުރީގައި މި ލައިަސންްސގެ ެވރިފަރާތް: ރެއިޒްްކރޯން ޕްަރއިވެޓް)

 ލިމިޓެޑް(

 ޓީވީ ނިއުސް ީޓވީ 

 ޓީވީ ޗެނަލް އޯޝަން  މްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓްރާންސް ޯއޝަން ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮ  29
 ޓީވީ އައްޑޫ ީޓވީ  އައްޑޫ ީޓވީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  30
 ޓީވީ ވީިޑއޯ ސެަވން  އައިޮކމް ކޮމޕެނީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  31
 ޓީވީ ޖޭޓީވީ  ޖޭޓީވީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  32
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 ފައިވާ ޝަކުވާތައް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާ  2019. 10
ކުގެ ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލައާއި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަ  2019 10.1 

 ލޫމާތު މަޢު 

 14ަގއި ނުނިމި ހުރި  2018ވަނަ އަހަރު ެފށުނު އިުރ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2019
ވަނީ  ނަ ައހަރު ހުށަހަޅާފައިވަ 2019ކޮމިޝަނަށް އަހަރަށް ގެނެސް، ބަލާފައިވެއެވެ. ައދި  ވަނަ 2019މައްސަލައެއް 

ވަަނ އަހަރު ނިމުނުއިުރ 2019ނިމިފައިވާއިރު ބަލައި މައްސަލަ  24 ވަނަ އަހަރު 2019މައްސަލައެވެ.  22ޖުމްލަ 
ގައި 2019އޭޕްރީލް  22އްސަލައެއް މަ 5ގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާ 2018އަދި  ވެ.ކެ މައްސަލައެ 12ނުނިމި ވަނީ 

 މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ިނންމައި އެ މައްސަލަތައް ބަލާފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި  2019ވަނަ އަހަރަށް ގެނެވުނު މައްސަލަތަކާއި  2019
 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ަގއި 8ޖަދުވަލު ރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އެނގޭނޭ ތާވަލެއް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މައްސަލަ ކު

15 

7 

 ވަނަ އަހަރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ގޮތް   2019

ކޮމިޝަނުގެ ބޭރުން  
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

ކޮމިޝަނުގެ އެތެރެއިން  
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

14 

22 
12 

24 

 36= ވަނަ އަހަރު  ބެލި ޝަކުވާ   2019  

Carry forward cases

 ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ އަދަދު

 ނުނިމިހުރި

 ނިމިފައިވާ

 އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ
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ޝަކުވާއާއި  6ކޮންޓެްނާޓ ގުޅޭ  ގެ ތެރޭގައިޝަކުވާ 99ފައިވާ ހުަށހަޅައިވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް  9102
  ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ. 06ގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ލައިސަންސް

 

 

 

 

 

 

 2019އިން  2011ޅި ބަލާފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ
 -ޝަކުވާ ލިބިފައިވެއެެވ. މީގެ ތެރެއިން:  612އަށް 

 265  .ެޝަކުވާ އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ަޝކުވާއެވ 
 ުގައި ތަސްދީޤު 2016އޮގަސްޓް  11ރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކ

ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، މި 
 ޝަކުވާއެއް ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ.  37ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެއްވި ފަހުްނ 

 ްޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  347ސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ލައިސަންސްގެ މައ 

ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  2019ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި  10.2
 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 

 މިޓެޑް މާސްމިޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލި .0

 ޓްރިޕަލް އޭ ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ ނާދީ ކޭބަލް ނެޓް  .9

 ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  .3

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ  2019: 8ޖަދުވަލު 
 އްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ހުށަހަޅާފައިވާ މަ ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން 2019: 9ޖަދުވަލު 
 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ނުނިމިހުރި ވަނަ އަހަރުގެ 2018ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2019 :10ޖަދުވަލު 
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 ލައިސަންސިންގއާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްއާ ގުޅުންހުރި

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ   2019
 22= ޝަކުވާ 



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   27 

 

 .  ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް 11
 ރި ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޚީތައް ވަނަ އަހަރު ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކު  2019ކޮމިޝަނުން   11.1 

 ޖެނުއަރީ 

  2019 ޖެނުއަރީ  9
ރަށްރަށުގައި ދެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓީންގގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެލް.ޖީ.ޭއ.އާ  -

 މަޝްވަރާކޮށްފި
  2019ޖެނުއަރީ  30

  ިކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޓީމުން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުޮކށްފ 
 ްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފިބްރޯޑ 

 ފެބްރުއަރީ 

  2019ފެބްރުއަރީ  6
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި -
  2019ފެބްރުއަރީ  10

  ،ިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔަށް އޮތް ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައ
 މާތު ފުރިހަަމކުރުމަށް ހުރިހާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެފަރާތްތަކުގެ މައުލޫ

  ،ިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔަށް އޮތް ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައ
 އެފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަަމކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި 

 ައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ރ
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

  2019ފެބްރުއަރީ  20
ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަ -

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ގެޒެޓްކުރުމަށް ފޮނުަވއިފި
  2019ފެބްރުއަރީ  25

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު  -
 ގެ އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިޚާއްޞަކުރުމު

 މާރޗް 

  2019މާރޗް  18
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން ހިންުގމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިފނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކޮމިޝަނުްނ  -

 މަޝްވަރާކޮށްފި
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  2019މާރޗް  25
 ށް ކޮމިޝަނުން ިނންމައިފިމުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ހަ މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަ -
  2019މާރޗް  27

 އީ.ޔޫ.ގެ އިލެކްޝަން އެކްސްޕާޓް މިޝަނުން ކޮމިޝަނާ ބައްަދލުކޮްށފި -
  2019މާރޗް  31

ރާއްޖެ ޓީވީއިން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކުރި ދެ މަސައްލައެއްގައި، ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް  -
 ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިބާޠިލުކޮށްދެެވން ނެތްކަމަށް ސިިވލް 

 އޭޕްރިލް 

  2019އޭޕްރިލް  2
 ކޮމަންވެލްތް އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ޓީމުން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮްށފި -

  2019އޭޕްރިލް  4
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް  -

 އިލްތިމާސްކޮށްފި
  2019ރިލް އޭޕް  10

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮްށފި  -
  2019އޭޕްރިލް  18

  ާރިސޯޓްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެމުންދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ
 ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި 

 ްކާސްޓަރުންގެ ކޮންޓެންޓް މޮިނޓަރކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނެރެފިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާާބ ގުޅިގެން ބްރޯޑ 
  2019އޭޕްރިލް  24

 ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކޮމިޝަންގައި ބާއްވައިފި  -
 މެއި 
2019މެއި  28  

 ބައެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އޭޖީގެ ލަފަޔަކަށް އެދިއްޖެ -
 ޖޫން 
 2019ޖޫން  3

 ކޮމިޝަނާ މެދު ހަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ނުެފތުރުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް.އަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 2019ޖޫން  6

ބައެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދެއްުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން  -
 ކޮމިޝަނުން އެދެފި 

 2019ޖޫން  13
 ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި 2019އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް  -



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   29 

 

 2019ޖޫން  17
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ފާޠިމަތު ޒައިނާ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި -

 ޖުލައި 

 2019ޖުލައި  8
ލް ސޮފްވާން އަދި ޙަސަން ނަބާޙު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ ތިއްބެވި އިސްމާޢީ -

 ދެއްވައިފި
 2019ޖުލައި  9

ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައި ތިބި ބްރޯްޑކާސްޓަރުން އެ ޚިދުމަތް އަލުން ނުފަށައިފިނަމަ ލައިސަންސް ބާިތލްކުރުމަށް  -
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނޭކަން އަންގަިއފި 

 2019ޖުލައި  24
ށްރަުށގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މިނިސްަޓރ އޮފް ހޯމް ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ރަ -

 އެފެއަރސްއާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

 އޮކްޓޯބަރ

 2019އޮކްޓޯބަރ  4
  ިބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފ 
  ިމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުާވތަާކއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށްފ 

 ޑިސެމްބަރ 

 2019 ޑިސެމްބަރ 5
 ިމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އައު މެމްބަރުން ޢައްޔަްނ ކުރައްވައިފ 
 ައީސްކަމަށް އަޙްމަދު ޤައިސް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މަރިޔަމް ވަހީދާ އަދި ނައިބު ރ 
 2019ޑިސެމްބަރ  12

ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން މީޑިއާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާއި އައިކޮމް  -
 މަޝްވަރާކޮށްފި

 2019ޑިސެމްބަރ  15
 ން ީމޑިއާނެޓުން ކޮމިޝަނާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފިރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތު -
 2019ޑިސެމްބަރ  16

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާގުން ކޮމިޝަނާ އެކު  -
 މަޝްވަރާކޮށްފި

 2019ޑިސެމްބަރ  17
 ްނ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ކޮމިޝަނު -
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 2019ޑިސެމްބަރ  22
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު  -

 ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުުވންތަކެއް ަފށައިފި
 2019ޑިސެމްބަރ  23

 އްަވއިފިއިތުރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުުވންތައް ބާ -
 2019ޑިސެމްބަރ  24

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސީ.އެން.އެމް. އިން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކޮށްފި -
 2019ޑިސެމްބަރ  25

 މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ކޮމިޝަންގައި ބާއްވައިފި” ތިމާވެށި މައްތިނި “ -
 2019ޑިސެމްބަރ  26

 އިން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކޮށްފި 13ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޗެނަްލ ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ދަތި -
 2019ޑިސެމްބަރ  29

 އިތުރު ތިން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާެއކު ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުްނތައް ބާއްވައިފި -
 2019ޑިސެމްބަރ  30

 ޗެނަލް އޯޝަން އަދި އެމް.ވީ. ޓީވީއާއެކު ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުްނތައް ބާއްވައިފި  -

 ރކިއުލަރވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސަ  2019  11.2 

 2019ފެބްރުއަރީ  10  
  ،ިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔަށް އޮތް ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައ

 ށް އިލްތިމާސްކުރުން އެފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަަމކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ

  ،ިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔަށް އޮތް ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައ
 އެފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަަމކުރުމަށް ހުރިހާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރުން 

 2019މާރޗް  6
ންނަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިްސބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓު -

 ވަގުތު ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުމާ ެބހޭ

 2019މާރޗް  28
 31ކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ވަނަ އަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް 2019 -

 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުން 2019މާރިޗު 
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 2019 އޭޕްރިލް  4
 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން -

 2019ޖުލައި  23
އެކްސްކްލޫސިވް -ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ވެރިަފރާތްތަކާއެކު ނޮން  -

 އެބަސްވުން ހެދުމާގުޅޭ

 އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން  ވަނަ  2019  11.3 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ.  2019  

 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން  2019 11.4 

 2019ޖެނުއަރީ  15
  ްށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ޭބނުންވެްއޖެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައެއ 
 ެބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ޭބނުންވެްއޖ 
 4  ެއެޔަރ ކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖ 

 2019ޖެނުއަރީ  23
 އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ   04 -

 2019ޖެނުއަރީ  24
 ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ޭބނުންވެްއޖެ -

 2019ފެބްރުއަރީ  14
 ެބައެއް ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް ބޭުނންވެއްޖ 
 04  ެއެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖ 

 2019ފެބްރުއަރީ  26
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން )ބ. ގޮއިދޫަގއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  -

 ރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް(ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާ

 2019އޭޕްރީލް  2
 ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން )އަލިރޯނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް( -

 2019ޖުލައި  14
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( އިޢުލާނަށް އިޖާަބ ދީފައިވަނީ 2019ޖޫން : 427-OPR/1/2019/8(IUL) ( 17މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  -
 ރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެ އިުޢލާން ބާތިލްޮކށް އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުންދެ ފަ

 2019ޖުލައި  25
  ުލީގަލް އެންޑް ލައިސަންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ –ވަޒީފާގެ ފުރުސަތ 
  ުލީގަލް އޮފިސަރ –ވަޒީފާގެ ފުރުސަތ 

 2019އޯގަސްޓް  8
ސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން )ބްރޯޑްކާ -

 ދޫކޮށްފައިވާ(

 2019އޯގަސްޓް  28
 )ްރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 
 ެޓް ލިމިޓެޑް، ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވ

 އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި ސިނަމަން(
  ާރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް, އަޔާޑ

 މޯލްޑިވްސް(

 2019ސެޕްޓެމްބަރ  13
  ްނަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގެ ” ސަން ޓީވީ)“ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުނ

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް(

  ްގެ ނަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ” ސަން އެްފ އެމް)“ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުނ
 އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް(ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފް

 2019ސެޕްޓެމްބަރ  16
 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ ޙަފްލާ ސްޕޮންސަރ ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން -

 2019ނޮވެމްބަރ  7
ންކް ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ހއ. ވަށަފަރުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ސެޓްލި -

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް(
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 ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް .12

   
 2019  ެޖެންޑާކޮށްގެން ާބއްވާފައިވެއެވެ. ބައްދަލުވުމެއް އެ 63ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގ 

މުންތައް ނިން މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިަޝންގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ނިންމަން ޖެހޭ
 ނިންމާފައިވެއެވެ.

 ް؛ އެގޮތުނ 

  ެބައްދަލުވުން؛ 09ކޮމިޝަނަރުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގ 

  ެބައްދަލުވުްނ؛ 04ކޮމިޝަނަރުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގ 

  ބައްދަލުވުން ބާއްވާަފއިވެއެވެ. 25ސެކްރެޓާރީ ޖެނެރަލް ވީކްލީ ބްރީފިންގ 

  ިބައްދަލުވުން  25އެކު ބާއްވާ ކޮމިޝަނަރުންގެ ބައްދަލުވުން ކޮންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ އާއ

 ބާއްވާފައިވެއެވެ.

  ިމި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައ

 މިވަނީއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި 

ގެން ޖޫރިމަނާކޮށްަފއިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޫޖރިމަނާ ފައިސާ ވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގަ -
ނެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ މަޝްވަރާކޮށް ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ލުެޔއް ދިނުމަ

 .ގޮތެއް ނިންމުން
 .މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތް ދެވޭެނ ގޮތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ފާސްކުރުން -
 .މަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން 6އުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަްށ ވިހެ -
 .ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ބަދަލެއް ގެނައުާމމެދު ގޮތެއް ނިންމުން -
ކަާމ ގުޅިގެން ގޮތެްއ ކޮމިޝަނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތަކުާރރުކޮށް ދޮގު މައުލޫމާތު ަފތުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ -

 .ނިންމުމަށް
ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލުމަްށ އެކުލަވާލާފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުެގ ނިޒާމް" އަށް  -

 .އިސްލާހުގެނައުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
ނޑާއި - ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 .ކުރުމުގައި މެންބަރުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު މުރާޖައާކުރުމަށް ނިންމުން
ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ިނންމުން -  .ކޮމިޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުާމ ބެހޭ ސިޔާސަތެއް ކަ
 .މްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުންކޮމިޝަންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 'ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް' ޤާއި -
 .މެދު ގޮތެއް ނިންމުންކުރިއަށް ގެންދާޭނ ގޮތަކާ ކޮމިޝަންގެ 'ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން'  -
 .ބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަުގތު ޚާއްސަ ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު މުރާޖައާ ކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުންއިންތިޚާ -
ުބގެ ދުވަސްވަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންްޓ ގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާރަްއޔިތުންވަނަ އަހަރުގެ  2019 -
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 .މޮނިޓަރކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާަފއިވާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން -
 .ހަމަޖެއްސުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުންކޮންޓެންޑް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ އަށް އައު މެންބަރެއް  -
 .މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުން -
 ."ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ދިނުމުގެ އުސޫލު" ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުން -
ގެ އެކްޝަން  2020ސަތުތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި މި ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި ސިޔާ -

 . ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އަށް ގޮތެއް ނިންމުން
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ނޑު   13.1   ގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ނޑަށް ވަނަ އަހަރު  2019 މަޤާމެްއ އިތުރު ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުްނ އިތުރު ކުރި މަޤާމަކީ ކޮމިޝަްނގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމެވެ. 

 ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދަލާއި އިންވެންޓްރީ  13.2  

 13ބެންޗް، 02 ގޮނޑި، 46އެޔަރކޮންޑިޝަން، 06ރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހަ 2019
 01ވޮއިސް ރިކޯޑަރ، 01އޮފީސް ފޯނު،  02ޑިކޯޑަރު، 05ްފލިޕް ސްޓޭންޑް، 01ކެިބނެޓް، 01ބުކް ކޭސް، 02ޝެލްފް،
ޓަރ ކޮމްޕިއު 01ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ، 01ން،ފިންގަރ އެކްސަސް މެޝި 01،ރައުޓަރ  01މޯބައިލް ފޯނު، 01ލެޕްޓޮޕް،

 ޑީވީޑި ރައިޓަރ ހޯދިފައިވެއެވެ. 01ީކޯބްޑ،02،ލަސް މައުސްވަޔަރ 05ޑިވީޑި ރައިޓަރ، 01ސްޓަމް،ސި

 ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ 13.3

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ  2020 - 2019އިންޑިއަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އައިޓެކް( ސްކީމް 

 ށް މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުގައި ބައިވެރިވުމަ  މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްަޓކައި

 

 

 ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުން  13.4

 ބަދަލެއްގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެއްވެސްތެރޭގައި ގެ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ިމއަހަރު

 މްތައް ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުން ހޯދި މަޤާ  13.5

 11އެއީ، މުވައްޒަފުން ުގޅިފައިވެއެވެ. އައު ދެ  ޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށްވަނަ އަހަރު މޯލް 2019
 22ސައިން އަދި ޙުމަގާމަށް ސަނިއްޔާ  ގެގައި ލީގަލް އެންޑް ލައިސަންސިން ކޯޑިނޭޓަރ 2019ސެޕްޓެމްބަރ 
 ވެ.އެފަރާސް ޝާކިރު  މަދު އަޙްމަގާމަށް  ގެލީގަލް އޮފިސަރ ގައި 2019ސެޕްޓެމްބަރ 

 ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޓީތައް  13.6 

 ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ   

 2019 ެސަތާރަ(  ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުނެވެ. 17  ވަނަ އަހަރު ޕީ.އާރު.ސީ ގ( 

 2019  ިބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން،  މެންބަރުންނަށްޕީ.އާރު.ސީގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައ
ރީލް މަހުން ފެށިގެްނ ލަިއސަންސިންގ ސެކްޝަން އިްނ ބައިވެރިވާ ލައިސަންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރގެ އޭޕް

ބަދަލުގައި ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. އަދި ޖޫންމަހުން ފެށިގެން ކޮމެޓީގެ 
 6ހަސަން ނަބާޙް ހަމަޖެއްސިއެވެ.  ރަށްނާއިބު މުޤަްއރިބު ރައީސް ފާތިމަތު ޒައިނާ އަދި ނާއިމުޤައްރިރަށް 
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ނާއިުބ އަހްމަދު ޤައިސް އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް ފެށިގެން ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް  އިންޑިސެމްބަރ
 އާމިނަތު ޞަރާޙަތު ޢިއްޒަތު ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ  މުޤައްރިރަކަށް

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

 ބައްދަލުވުން ބާއްާވފައިވެއެވެ.  (8ށް )އަކޮމިޓީގެ  ވަނަ އަހަރު ބިޑް 2019

 (ސީ .އޭ .ސީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ )

 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދާއި ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު  2019ސީގެ ފަރާތުން  .އޭ .ސީ 

 2019 ޭ18.ސީ( އިން ބާއްވާފައިވަނީ ުޖމްލަ ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލެއިްނޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ )ީސ.އ 
 ބައްދަލުވުމެވެ. 

 އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން ލުްބނާ ާއދަމް ސަލީމް މަޤާމުން ގެ ކޮމިޝަންގެ ލައިސަންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ
ވަކިވެފައިވުމާއެކު ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އެންޑް ލަިއސަންސިންގ އޭނާ ސީ.އޭ.ސީގެ މެންބަރުކަމުން 

އަލަށް ހޮިވވަޑައިގެންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ސަނިއްޔާ ހުސައިން ސީ.އޭ.ސީގެ މެންބަރެއްެގ  ކޯޑިނޭޓަރގެ މަގާމަށް
 ގައި ހަމަޖައްސައި މެންބަރުންގެ ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވެެއވެ.2019ސެޕްޓެންބަރު  23ގޮތުގައި 

 ާސް ޝާކިރު ސީ.އޭ.ސީ އަދި ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސާރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްުއސްތާޛު އަޙްމަދު ފަރ
 ގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.2019ސެޕްޓެންބަރު  23ގެ ރިސޯސް ޕަރސަންގެ ގޮތުގައި 

 )އެޗް.އާރް ޕެނަލް(ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް 

 ބާއްވާފައިވެއެވެ. ބައްަދލުވުމެއް (9ނުވަ )ވަނަ އަހަރު އެޗް އާރު ޕެނަލުގެ  2019
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 އެކުލަވާލުން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2020. 14

ނޑައަޅާފައިވަނީ  2020   ރ 9,400,000.00ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ބަޖެޓްގޮތުގަިއ  މި ކޮމިޝަނަށް ކަ
 )ނުވަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ( ުރފިޔާއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އިން ކޮމިޝަނަށް ނިއުޮޕލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް ސީލިންގއެއްގެ ގޮތުގައި 
ނޑަ  ރ )ދެ މިލިއަން( ރުފިޔާެއވެ. ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކޮށ2,000,000.00ްއަޅާފައިވަނީ ކަ

އެބައި ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް ބަޖެޓް ފޮނުވިއިރު ވަނީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ކޮމިޝަނަށް ނިއު
 އުނިކޮށްފައެވެ. 

  ެނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް މި ރިޕޯޓް ޝާޢިއު ކުރި އިރު ވަ  2019މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގ
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހުން ފޮނުވަންވަނީ  2019ނިމިފައި ނުވާތީ 

 ނިންމާފައެވެ. 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޙާޞިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން  2020 14.1

ނޑިތައް  ނޑުދަ ުނންވާ ަފއިސާ ބަޖެޓަށް ިލބިފައިނުވާަކން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭކޮމިޝަންގެ ލަ
 ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށްމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި

 ވެ. ނެތެ ފައިސާއެއްޚަރަދު ކުރާނެ 

ންކަން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރެވުނު ކަ  2019 .14.2  

ވަނަ އަހަރު ިލބިފައިާވ ބަޖެޓުްނ އިދާރީ ހިންގުމުެގ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ. ކޮިމޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި  2019
 އް ިލިބފައިނުވާތީއެވެ.ބަޖެޓަ އެކަންކަމަްށ ބޭނުންވާ ފައިސާކުރުމަށް ދަތިވެފައިވަނީ  ހިމެނޭ އެހެނިހެން ކަްނތައްތައް 
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 ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ވެފައިވާ މިންވަރު ވަނަ އަހަރު  2019. 15 
ގެ ކޮމިޝަންގެ  2021 – 2017މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ 

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް އަދި  2019ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ  މުއައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ދިމާވެަފއި ވީނަމަވެސް، ޤާނޫނުްނ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަ

 .ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ 2019ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ ބަޖެޓު ަތންދިން މިންވަރުން އެކަންކަން 

އިދުތަކަށް ގެްނނަްނޖެހޭ އެންމެހައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ކޮމިަޝނުގެ ހުރިހާ ޤަވާ
އިދާއި ތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުކުމުގެ ޤަވަމަސައްކަތް ށް ކުރެވުނުއިސްލާހުތައް ގެނައުމަ

 ފެށުނެވެ.އިދަށް އަމަލުކުރަން ގެޒެޓްކުރެވި ޤަވާ ގެ ޤަވާއިދުރުމުރީބްރޯޑްކާސްޓްކު

ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި ވެއެވެ.  13އަދި  ޓީވީ ޗެނަލް 35ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2019
ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް މިހާރު ވަނީ  4ޓީވީ އަދި  7މީގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ އަށް ޖުމްލަ 

 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. 

އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް  ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ޮމނިޓަރިންގ އަދި ކޮމްޕްލެއިްންޓސް ސެކްޝަނުން ދަނީ ހަރުަދާނ މަސައްކަތްތަކެއް ، ކޮމިޝަންގެ ލައިސަންސިންގ

ނޑާ ޚިލާފު  ކުރަމުންނެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންުޓ ހުންަނނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 ަޝންގެ މޮނިަޓރިންގ ސެކްޝަނުން އަންނަނީ ަބލަމުންނެވެ. ނުވާގޮތަށްތޯ ކޮމި

ވަނަ  2018އެއްގޮތަށް ްބރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުވުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ
މުގެ ނިޒާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ . އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ

 4މިއަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހު  ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިާވ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް
 އި ނެރެފައިވެއެވެ. މި ދިރާސާގައި ހިމެނެނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ގ2019ައޮކްޓޫބަރ 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ށް ކޮިމޝަނުން ނިންާމފައިވާބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން ތަކުން ޚިލާފުވި ކަމަ
 ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ. ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރާއި އެހަމަތަކާ

އިންތިާހުބގެ ދުވަސްވަރު  ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު  އޭޕްރިލްގެ ވަނަ އަހަރު 2019
ލެކްޝަންއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ޓާސްކް ފޯސްއެއް އެކުލަވާލައި އި ގެކޮމިޝަނުގެ މުޒައްޒަފުން

 އޭޕްރިލް  19ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި މިކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓެއް 
 ގައި ނެރެފައިވެއެވެ. 2019

ލެކްޝަންސް އި“ހިމެނޭ ޮގތަށް  ގެ ިގނަ މުވައްޒަފުންމޮނިޓަރކުރުމުގެ މި މަސައްކަތް ހިންގާފައި ވަނީ ކޮމިޝަނު 
ނޑު  އެއް އެކުލަވާލައި،” މޮނިޓަރިންގ ޓާސްކްފޯސް ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ިމގޮތުން، ފުރަތަމަ  3މައިގަ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަވަހަށް  މޮނިޓަރކުރުމަށްަފހު، މޮނިޓަރިންގ އިން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކޮންޓެންޓް
 ދަށުން ބެލިފައިވެއެވެ. އެޖުޑިކޭޓްކުރެވޭނޭ ފަދަ އިންތިޒާމެއްގެ
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ކޮމިޝަނަށް ޤާޫނނުން ލާޒިމްކުާރ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 
 ރުން ތަމްރީނުކުރުމަކީމިގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަ މަސައްކަތްކޮށްފަިއ ެވއެވެ.މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުްނ ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަކަކަށް ނުވާީތ ކޮމިޝަުނން  ބޭރުގެ ބައެްއ ކޮމިޝަނަށް ކަ
  އެމްބަސީތަކަށާއި ޖަމްއިއްޔާތަކަށް މި ކަމުގެ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.
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  ންގުމަށް ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް ކޮމިޝަން ހި  .16

 މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ. ކަންކަން ކުުރމަކީކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާުކރުމަށް އަންނަނިވި 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން ބޮޑުކޮށް، ޖާގަ އިތުރުކުރުން.. 1

ޑަޑް ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރތައް ނުވަތަ ސްޓޭން. 2
އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ލިޔެ ކޮމިޝަނަކީ "އައި.އެސް.އޯ ސެޓިފައިޑް" މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މުއަްއޒަފުން އިތުރުކުރުން ޚާއްޞަކޮށް "ޕްލޭނިންގ އެންޑް  .3
ދި "މޮނިޓަރިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުއައްޒަފުން ޯހދުމަށް މިނިސްޓްރީ "ކޮމްޕްލެއިންޓްސް" އަ ،ޕްރޮޖެކްޓްސް"

 އޮފް ފިނޭންސް އިން ހުއްދަ އަދި ބަޖެޓު ހޯދުން.

ކޮމިޝަންގެ އެންމެ ިއސް އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްަކތްތައް ފުރިހަމައަްށ . 4
ސިސްޓްގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވުުނ މޮނިޓަރިންގ 

 ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދާ ތަމްީރނުކުރުން.

މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް  އި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާ. 5
 ބަޖެޓް އަދި މުއައްޒަފުން ހޯދުން 

ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަްށ މުއައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ަތމްރީން ހިންގައި އަދި . 6
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުމަށް ބަޖެޓް ހޯުދން.

 ބަެޖޓް ހޯދުން  ރޭގައި ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާކޮމިޝަނުގެ އެތެ. 7

 ނަްށ ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ތަމްރީުނތަކަށް ބޭނުްނވާ ބަޖެޓު ހޯުދން ކޮމިޝަންގެ މުޒައްޒަފުން. 8

ށް، އަދި ސީޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮ ކޮމިޝަނާއި ރަށު ކައުންސިލް، އަތޮޅުކައުންސިލް. 9
 ކޮމިޝަނުން ދޭ ހިދުމަތް ރަށްރަުށން ލިބެން ހުްނނާނޭ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސުން. 

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ިހްނގުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ކޮމިޝަންގެ  5. ވޭތުވެދިޔަ 10
 ހިންގާ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން

ބޯނަސް އަދި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ  ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންަނށް. 11
 ހޯދުން 

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ކަންކަން ހުރިގޮތް ބެލުމާއި އަދި މި  .12
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 ކުރުމަށް ބޭނުވާ ބަޖެޓް ހޯުދން.

ކޮމިޝަނަކީ ކަރުދާސް އިސްރާފް ނުކުރާ އަދި ފެނާއި ކަރަންޓު ޒިންމާދާރުކާމާއި އެކު މަދުން ބޭނުން ކުރާ  .13
 މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   42 

 

 ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް  2019 .17

ވަނަ ފަންިގ  3އިން ފެށިެގން ހިންގަމުން ަދނީ ގ.ބިއްލޫިރޖެހިގޭގެ  2015ެސޕްޓެމްބަރ  28ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން 
އިމާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ވަޔަރަކީ ކުރިންސުރެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައު އެއްޗަކަށްވުމާއެކު،  މިފިލާގައެވެ. 

މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. އަދި ފުރާޅުްނ ފެން ލީކްވުމާއި މި ނޫންވެސް އިމާރާތުގެ މައްސަލަތައް  ކަރަންޓްގެ އެކި
ފައިވާ އަގުބޮޑު މޮނިޓަރިންގ ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެުހްނތަކަކާ ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު ޤާއިމްކުރެވި

ނުގެ އެތެރޭގެ ެއލެކްޓްރިކް ނެޓްވާކްގެ ސަަބބުން ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންެދްނ ސިސްޓަމަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކޮމިޝަ
ނޑުމުގެ ސަބަބުން ެގއްލުން ވެފައި ވެއެވެ.  ކަރަންޓް ވަޔަރު ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ބަޖެޓަށް ިލބޭގޮްތ ކަރަންޓް ކެ

 އްމަލުކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ.އް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ތަހަދަތިތަނުވުމުގެ ސަބަބުން މި ދެންނެވި 

ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުިހންމު އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ްބރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލް ތަކުގެ ކޮްނޓެންޓް މޮިނޓަރ ކުރުމަށް 
މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެ ސިސްޓަމްގެ ބޭނުްނ  ދާއިމީބޭނުންވާ 
ނުންާވ މުވައްޒަފުްނ ލިބިފައި ނުވާތީ ިމ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ޮގތަކަށް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަވީނ ކުރުމަށް ބޭ

 ނުކުޅެދިފައެވެ.

ޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގަރާމްތަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާެގ ހާއްސަ ތަމްރީން އަދި އެ
ން ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެުޓ ލިބިފައި ނުާވތީ، ކޮމިަޝންެގ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް އަދި ރާއްޖެއިން ޭބރު ރާއްޖެއިން

ތަރައްގީކޮށް އަދި ކޮމިޝަުންނ ރައްޔިތުންނަށް ޭދ ހިދުމަްތަތއް ފުޅާކުރުމަށް ހުރަސްތަކާއި ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. އަދި 
ބޭުނންވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި މުވައްޒަުފްނ  ނޫނު އަދި ގަވާއިދުތަްއ ހެދުމަށްނުން އެކުލަވާލަން ބޭނުްނ އަދި ޤާކޮމިޝަ

 ބިނާ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށްވެސް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް އެކަށީގެންާވ 
ފުން ނެތުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަްށ ދަތުރުކުރުމަށް ބެޖެްޓ ލިބިަފއި ނުވުމުން އެކަންަކްނ ވަރަށް މުވައްޒަ

ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންެގ  2019ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ދަިތ ތަކާއި ދިމާވެފައެވެ. އަދި 

ނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަ  ސް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހުއްދަނުލިިބއެވެ.ނޭންތިން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ފިއޮނިގަ

ލަތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ ޯކޓުތަކަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަުކގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ެއ ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި މައްސަ
 ބަޖެޓް ލިިބފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ރުމަށް ބޭުންނވާ މުއައްޒަފުން އަދިރަށްރަށަށް ދަތުރުކު

މެންބަރަުކ  4އަށް ހިނގާދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ  2019ޑިސެންބަރ  5އިން  2019ބަރ އޮކްޓޫ 14
ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ   މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވުމާއެކު، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ާޤނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައި ނުވާީތ،

 އެމުއްދަތުގައި އަދި މިކަން ފާހަގަކޮށް ވާކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ.ނިންމިފައި ނު ،ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ އެއްވެސް ނިންމުމެއް
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްވާނީ ހިްއސާކުރެވިފައެވެ.

ނޑު ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވަީނ ވެސް ވަނަ އަހަރު  2019ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަ
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ނޑައަޅާފައިާވ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްޭލން ގައިވާ މަސައްކަތްތަްއ ވަނަ އަހަރަށް ކަ 2021 – 2017ކޮމިޝަންގެ 

 ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަެޖޓު ައދި މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަަބބުންނެވެ. 
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 ޖަދުވަލުތައް 

  ުކާސްޓަރުންގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑް 2019 :1ޖަދުވަލ

 ކޮންޓެންޓް މޮިނޓަރކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

  ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު :2 ޖަދުވަލ 

  ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު :3ޖަދުވަލ 

  ުޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިާޒމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ުހށަަހޅައި އަދި  :4ޖަދުވަލ

 ޝަކުާވތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓްކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ 

  ުކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްަފއިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު :5ޖަދުވަލ 

  ުކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު: 6ޖަދުވަލ 

  ުފްސީލުކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޭޓޝަން ކާޑުގެ ތަ :7ޖަދުވަލ 

  ުމައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުަށހަޅައިފައިވާ 2019 :8ޖަދުވަލ 

  ުހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަުކގެ  ނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ަދށުންވ2019ަ  :9ޖަދުވަލ

 ތަފްސީލު

  ުމައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ނުނިމިހުރިވަނަ އަހަރުގެ 2018ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2019 :10ޖަދުވަލ 
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 :1 ޖަދުވަލު 
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 ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
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 2019އެޕްރިލް  04 –މާރިޗު  05
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 ތަޢާރަފު   .1
 

ރަކަށް ވުމާއިއެކު އެ ދުވަސްވަރު އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް އުފެދޭނޭ ދުވަސްވަ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގައި ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހިމެނިފައި ހުރުމާއި މި ފަދަ ކޮންޓެންޓްގެ ތެރޭގައި ވަކި 

އާއި އެހެނިހެން ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ބުރަވާގޮތަށް ހުންނަ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް 
ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ފުރުޟަތު އޮތުމުން، އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2019މަސައްކަތް  ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ 
އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް ތެރެއިން ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ފޮނުވި ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު 

 އެކުލަވާލައިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. 
 

 ފައިވާ އުސޫލު މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް ކޮށް 

 
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ގެނެސްދޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅުވައިގެން މޮނިޓަރިންގ 

ގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވި ކޮންޓެންޓާއި  00:00އިން  20:00( ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ކޮންމެ ރެއެއްގެ ޕްރައިމް ޓައިމް ކަމުގައިވާ 8އަށް )

ގެ  2019އެޕްރީލް  04މާރިޗު އިން  05ވެ. ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ގޮތުގައި ސްޓޭޝަންތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ބަލައިގެންނެ 

ނިޔަލަށް މޮނިޓަރިންގްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ކޮންމެ ޗެނަލަކުން ޑައިރެކްޓް އެކްސެސް 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށާއި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންތިޙާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން އަދި ގޮތުގައި ކަ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ އަދަދަށެވެ. 

 މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ؛

 

 
 

 ސަންގު ޓީވީ  5 ވީޓީވީ  1

 13ޗެނަލް  6 ޓީވީއެމް  2

 ޔެސް ޓީވީ  7 ރާއްޖެ ޓީވީ  3

 އެމްވީޓީވީ  8 އުސް ޕީއެސްއެމް ނި 4

ތަފާސް  ގެ މޮނިޓަރިންގކުރެވުނު ގެ ނިޔަލަށް  2019އެޕްރިލް  04މާރިޗު އިން  05  .2
 ހިސާބު 
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 ޑިރެކްޓް އެކްސެސް  2.1
 
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

ންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވަނަ މާއްދާ )ބ( ގައި ކެންޑިޑޭޓު  2ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު ގެ 

ވިއްކާ ވަގުތާއި ވިއްކާ އަގުތައް އިނގޭނެހެން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  48އިއުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއިފައިވެއެވެ. އަދި ބަޔާންކޮށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި އުސޫލުގެ  ،ވެސް ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ވަގުތު ޚާއްޞަކުރިގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް  48ން ގިނަވެގެ ،މުއްދަތު ނިމުމުން

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެ

އެވަނީ  ތިރީގައި 

އެކްސެސް  ޑިރެކްޓް 

ރިޕޯޓު އަދި   ޝެޑިއުލް

 .ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ

 

 

 

ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ކަށް/ކެންޑިޑޭޓަ 
ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ 

 ވިއްކި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ޝެޑިއުލް 
ށަހަޅާފައި ހު   

 ޗެނަލްގެ ނަން 

   
ޕީއެސްއެމް 

 ނިއުސް

    ްޓީވީއެމ 

   ްޔެސ 
    ީރާއްޖެޓީވ 

   ީވީޓީވ 

 ސަންގު ޓީވީ   ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ނުވޭ 

މަސްތެރޭގައި  6އެމްވީޓީވީގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕްރޮގްރާމެއް ވޭތުވެދިޔަ 
ންގާފައި ކޮމިޝަނަށް އަ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ ކަމުގައި  

 އެމްވީޓީވީ 

   ް13ޗެނަލ 
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ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު  ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެނަލްތަކުން މި ތިރީގައި  2.2
 ތަފާސްހިސާބުގެ ތާވަލް  ގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު 

 
 
 
 

2.2.1 

 
 
 
 
 
 
 

 هللاއަބްދުޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު، )ތިނެއް( ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިރެކް 3ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސްއިން 

ސިކުންތު  43މިނަޓާއި  10ސިކުންތެވެ. އަދި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދަށް  9މިނަޓާއި  1ޒިޔާދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ 

 ސިކުންތެވެ.  53މިނަޓާއި  11އަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ މުޚްތަބާ  އިސްމާޢިލްދޫކޮށްފައިވާއިރު 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

0 

11 

10 

1 

53 

43 

9 

  އިސްމާޢިލް މުޚްތަބާ

 އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

  ޒިޔާދުهللا އަބްދު

ޑޭޓު
ނޑި

 ކެ
ިވަން

މިނ
 -   

 އެމް ނިއުސް.އެސް .ޕީ
  ގަޑިއިރު މިނަޓު  ސިކުންތު
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2.2.2 
 

 
 
 
 
 
 

ޒިޔާދަށް  هللاއަބްދު )ހަތަރު( ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު،  4ޓީވީއެމް އިން 

 އިސްމާޢިލްމިނަޓު ދޫކޮށްފައިވާއިރު  23ސިކުންތެވެ. އަދި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދަށް  30މިނަޓާއި  11ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ 

 މިނެޓު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 36ސިކުންތެވެ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  40މިނަޓާއި  23ށް ދޫކޮށްފައިވަނީ އަމުޚްތަބާ
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0 

0 

0 

36 

23 

23 

11 

0 

40 
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30 

 ކޮމާރޝަލް

  އިސްމާޢިލް މުޚްތަބާ

 އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

  ޒިޔާދުهللا އަބްދު

އެމް
ޑީ. 

 ޕީ. 
ޑޭޓު

ނޑި
 ކެ

ިވަން
މިނ

 -
  
 

 
 ޓީވީއެމް

 ގަޑިއިރު މިނަޓު ސިކުންތު
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2.2.3 

 
 
 
 

ރިޔާޒަށް ދޫކޮށްފައިވާ  هللاއަބްދު)ހަ( ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު،  6ޔެސް އިން 

 11ސިކުންތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު އިބްރާހިމް މުޙައްމަދަށް  10މިނަޓާއި  1ދި ހިސާން ހުސެއިނަށް ގަޑިއިރެވެ. އަ 1ވަގުތަކީ 

ސިކުންތެވެ. އިބްރާހިމް  30މިނަޓާއި  14ޒިޔާދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ  هللاއަބްދުސިކުންތު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  35މިނަޓާއި 

 ސިކުންތެވެ.  10މިނަޓާއި  1އަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ މުޚްތަބާ އިސްމާޢިލްވާއިރު ސިކުންތު ދޫކޮށްފައި 30މިނަޓާއި  20މުއްތަލިބަށް 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

20 

14 

11 

1 

0 

10 

30 

30 

35 

10 

0 

  އިސްމާޢިލް މުޚްތަބާ

  އިބްރާހިމް މުއްޡަލިބު

  ޒިޔާދުهللا އަބްދު

  އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

  ހިސާން ހުސެއިން

  ރިޔާޒުهللا އަބްދު

ޑޭޓު
ނޑި

 ކެ
ިވަން

މިނ
 -

   
 ޕީ.ޑީ.އެމް

 ޕީ.ޖޭ
 ޔެސް

 ގަޑިއިރު މިނަޓު ސިކުންތު
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2.2.4 

 
 
 

)ހަ( ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު  6ވީޓީވީއިން  މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރެއްވި 

)އެކެއް( ކެންޑިޑޭޓަކަށް  1)އެގާރަ( ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ޕީ.އެން.ސީގެ 11ވާދަކުރެއްވި ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން 

 ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 
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0 
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10 

 ޖަމީލާ ޢަލީ

  އަޙްމަދު ޝަރީފު

  އަލީ އާދިލް

  އަބްދުލް ހަކީމްهللا އަބްދު

  އާދަމް މޫސާ

  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ވަހީދު

  މުޙައްމަދު ފަރުހާދު

  މުޙައްމަދު ހަމްދާން

 އައިޝަތު ނާޒިމާ  

 މުޙައްމަދު ނާޒިމް

 އަބްދުލް ސައްތާރު މުހައްމަދު  

 އިރުތިޝާމް އާދަމް  

 އިބްރާހިމް ޒިޔަތު 

 އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު  

 އިސްމާއިލް މާޖިދު  

 ޢަބްދުލް ރަހީމް  هللا އަބްދު

 މުޙައްމަދު ޝިޔާމު  

 އެމް ކެންޑިޑޭޓުން.އާރު.އެމް

.ޕީ
.އެން  ސީ 

ޓީ 
 ޕާ

ހޫރީ
ޖުމް

 
ން  

ނިވަ
މި

 
 ވީޓީވީ

 ގަޑިއިރު މިނަޓު ސިކުންތު
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 މިންވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ) ސުލޫކީ މިންގަނޑު(އާއި ހިލާފުވެފައިވާ   2.3
 
ނިޔަލަށް މޮނިޓަރކުރެވުނު ކޮންޓެންޓަށް ބަލާއިރު، އެއްވެސް ޗެނަލަކުން ކޯޑް އޮފް  2019އެޕްރީލް  04މާރިޗު އިން  05

ޕްރެކްޓިސްއާއި ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަދި ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވެސް މި މުއްދަތުގައި 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ނިންމުން  3 
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ކަންކަން 

 ޚުލާޞާގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

)އަށެއް( ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ކޮންމެ  8ގެނެސްދޭ  މޮނިޓަރިންގ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް (1

ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެއީ؛ ޕީއެސްެއމް ނިއުސް، ޓީވީއެމް،  00:00އިން  20:00ރެއެއްގެ ޕްރައިމް ޓައިމް ކަމުގައިވާ 

 ؛އެވެ  13ޔެސް، ރާއްޖެޓީވީ، ވީޓީވީ، ސަންގު ޓީވީ، އެމްވީޓީވީ، ޗެނަލް 

 

ފައިވަނީ ސްޓޭޝަންތަކުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި މޮނިޓަރ ކޮށް  (2

ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސްޓޭޝަނަކުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ  އެ  ވަގުތުގެ ޝެޑިއުލާއި އިންތިޚާބު ނިމުމަށްފަހު

 ؛ން ހިސާބު ހެދުމަށްފަހުއެވެގައިވާ މަޢުލޫމާތު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު  (3

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ )ބ( 2ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު ގެ 

ސްޓޭޝަނަކުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ، ޕީެއސްއެމް ނިއުްސ، ޓީވީއެމް، ޔެސް،  5ސެސް ޝެޑިއުލް ޑިރެކްޓް އެކް

މަސްދުވަހުތެރޭގައި  6ރާއްޖެޓީވީ، ވީޓީވީއެވެ. އެމްވީޓީވީއިން އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕްރޮގްރާމެއް ވޭތުވެދިޔަ 

އާއި ސަންގު  13ޅާފައި ނުވަނީ ޗެނަލް ގެނެސްދީފައިނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާއިރު، ޝެޑިއުލް ހުށަހަ

 ؛ޓީވީއިންނެވެ

 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕީއެސްއެްމ  އްޞަކުރިގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓުވަގުތު ޚާއަދި މި އުސޫލުގެ ދަށުން  ޑިރެކްޓް އެކްސެސް  (4

ތު ފުރިހަމަ ސަންގު ޓީވީއިން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިއިރު މަޢުލޫމާ  ނިއުސް، ޓީވީއެމް، ޔެސް އަދި ވީޓީވީއިންނެވެ. އަދި

 ؛އެވ13ެރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ޗެނަލްތަކަކީ ރާއްޖެ ޓީވީއާއި ޗެނަލް  ނުވާއިރު

 

)ތިނެއް( ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު،  3ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސްއިން  (5

 43މިނަޓާއި  10ވެ. އަދި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދަށް ސިކުންތެ 9މިނަޓާއި  1ޒިޔާދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ  هللاއަބްދު

 ؛ސިކުންތެވެ 53މިނަޓާއި  11މުޚްތަބާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  ސިކުންތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު އިސްމާޢިލް
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ޒިޔާދަށް  هللا)ހަތަރު( ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އަބްދު  4ޓީވީއެމް އިން  (6

މިނަޓު ދޫކޮށްފައިވާއިރު  23ސިކުންތެވެ. އަދި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދަށް  30މިނަޓާއި  11ކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ ދޫ

މިނެޓު  36އަށް ސިކުންތެވެ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ 40މިނަޓާއި  23މުޚްތަބާއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ  އިސްމާޢިލް

 ؛ދޫކޮށްފައިވެއެވެ

 
 

ރިޔާޒަށް  هللاރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އަބްދު )ހަ( ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑި 6ޔެސް އިން  (7

ސިކުންތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު އިބްރާހިމް  10މިނަޓާއި  1ގަޑިއިރެވެ. އަދި ހިސާން ހުސެއިނަށް  1ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ 

މިނަޓާއި  14ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ ޒިޔާދަށް  هللاސިކުންތު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އަބްދު  35މިނަޓާއި  11މުޙައްމަދަށް 

މުޚްތަބާއަށް  ސިކުންތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު އިސްމާޢިލް 30މިނަޓާއި  20ސިކުންތެވެ. އިބްރާހިމް މުއްތަލިބަށް  30

 ؛ސިކުންތެވެ 10މިނަޓާއި  1ދޫކޮށްފައިވަނީ 

 

ނަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި )ހަ( ކެންޑިޑޭޓުން 6އިން މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރެއްވި  ވީޓީވީ (8

 1)އެގާރަ( ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ޕީ.އެން.ސީގެ  11 ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު،ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި 

 ؛ތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ)އެކެއް( ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮ

 
ޔަލަށް އެއްވެސް ޗެނަލަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ނި 2019އެޕްރީލް  04މާރިޗު އިން  05 (9

މޮނިޓަރިންގގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަދި ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވެސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައެއް 

 ނުވެއެވެ.

 
 
 

 މަންޓްއިން ރިޕޯޓު ލިޔުނީ ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ އަދި ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓް

 2019އެޕްރިލް  17
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 :2 ޖަދުވަލު 

 ގަވާއިދު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  

-ulationReg-content/uploads/2019/02/Broadcasting-http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp

feb2019.pdf 

 

   :3 ޖަދުވަލު 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

-content/uploads/2019/02/Rebroadcasting-http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp

nfeb2019.pdfRegulatio 

 

 

 

 

 

 

 

http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2019/02/Broadcasting-Regulation-feb2019.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2019/02/Broadcasting-Regulation-feb2019.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2019/02/Rebroadcasting-Regulationfeb2019.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2019/02/Rebroadcasting-Regulationfeb2019.pdf
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 ފް ތަޢާރަ 

މޮިނޓަރކޮށް  ކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮްނޓެންޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށާިއ ބްރޯޑް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި މިނޫންވެސް އެފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި އަ

ސް މޯލްޑިވް( ެގ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 9101/06 ބަރުކަން ކުރުމަްށ ާޤނޫނު ަނންކަން އެންމެހައި

 ވަީނ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް

ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅޭ ެއންމެހާ ޝަކުވާތަކާއި  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 23ދި އަ 29 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު  ،ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް ފާހަަގކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި

ޝަކުާވ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުާވ  އަޅަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުްނ ކޮމިޝަނުން މިފަަދ މައްސަލަތައް ބެލުަމށްޓަކައި

 މައްސަލަ  612 މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުންއެ ގޮތުން ފައެވެ.ޤާއިމްކޮށް ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމެއް ވަނީ

އަދި  މައްސަލައެވެ.އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި  މައްސަލަ 963މީގެ ތެރެއިން  ވާއިރު،ލިބިފައި

އަބުރު ) 9106/01 ބަރުޤާނޫނު ަނން ލައިސަންސާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެވެ.އަކީ އްސަލަމަ 326

އޮގަސްޓް  11ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( )މީގެ ފަހުން "އަބުރުގެ ޤާޫނނު"( 

 ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިެވއެވެ. ަމއްސަލަ  37ގައި ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށްފަހު، އެޤާނޫނުގެ ަދށުން  2016

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުއާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ހިެމނޭކަމަށް ބެލެވިގެްނ 

 ބަރުޤާނޫނު ނަން ) 8/2018ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ގައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުހަލާއްމައްސަލައެ 8ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 

 22 (އުވާުލމުގެ ޤާނޫނު ބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު(އަ) 9106/01

އަބުރު  ،ގައި ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރައްވާ އަދި ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓެވުމާ ގުޅިގެން 2018ނޮވެންބަރު 

 ޚިލާފުކަމަށް ބެލެވޭތީ ކޮމިޝަުނން ބަލަމުން ގެންދިޔަ ނާގެ ޤާނޫރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމު

 ބަލާ ނިންމާަފއިވެއެވެ.ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މައްސަލަތައް

ނޑަީކ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންެޓންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިޭނނޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިންގަ

، މެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްރެކްޓިސް އާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުާވތޯ ބެލު ކޯޑް އޮފް ޕް

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޤާނޫނުގައި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  6އެކުލަވާލިއިރު، އޭގައި ގައި  9109ޖޫން  92ކަ

ނޑެއް 92ހަމައެއްގެ  ނޑުތައް ތާވަލުހަމަތަ ފައިވެއެވެ. މިހިމެނި މިންގަ ިމ ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަްށ ގައި  0 ކާއި ިމންގަ
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 9ގެ ޚިލާފުވެފައިވާ މާއްދާތައް މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ތާވަލު އަބުރުގެ ޤާނޫނުހަމައެހެންމެ،  ފައިވާނެއެވެ.ޚުލާސާކޮށް

 ފައިވާނެއެވެ.ގައި ޚުލާސާކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަބުރުގެ ޤާނޫނާ އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް  މި ދިރާސާގައި ހިމަނާފައިވާނީ

ޚިާލފުވެފައިވާ މިންވަރާއި މާފައިާވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޚިލާފުވި ަކމަށް ކޮމިޝަނުްނ ނިންސްޓޭޝަން ތަކުްނ 

 ހަމަތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.އެ

މަހުގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 2019 ބަރު މަހުން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫ 2018 ތިރީގައި މިވަނީ،

މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު  ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވެފައިވާ އިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބަލައި ނިންމާފަ ކޮމިޝަނުން

 އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.

 

 ފައިވާ މިންވަރު ޚިލާފުވެ  އާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް 

 އަށް( 2019އިން ސެޕްޓެންބަރު  2018)އޮކްޓޫބަރު 
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 ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތައް  އާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް 

 އަށް( 9201އިން ސެޕްޓެންބަރު  8201)އޮކްޓޫބަރު 

 

 

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  2019އޮކްޓޫބަރު އިން ފެށިގެން  2018

 -ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ. އެފަރާތްތަކަކީ: 4އިދާ ޚިލާފްވެގެން ގަވާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ  .0

 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /  .9

 ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ރ. އަލިފުށި  .3

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މާސްމީޑިއާ އެންޓަރޓެންމަންޓް  .2

 ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ށ. މަރޮށި  .1

 ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ހއ. ވަށަފަރު  .6
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  2018އޮކްޓޫބަރު )ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވި ފަރާތްތައް 
 (2019ސެޕްޓެންބަރު  -

 13ޗެނަލް 

 ރާއްޖެ ޓީވީ

 ސަންގު ޓީވީ
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މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ އިވާ ބަލައި ނިންމާފަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 9102 ތިރީގައި މިވަނީ،

 ޚިލާފުވި މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ރެކްޓިސް އަދި ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕް

 އްގައި ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޖުމްލަގޮތެ 

 އަށް( 2019އިން  2012)
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ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ  
 މިންވަރު  

2012 - 2019 
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 ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

 (އަށް  9201އިން  2012)

 

 
 ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

އިން ސައްތައަކީ މީހުންގެ  32ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ލިބިފައިވާ މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން  .1
 މައްސަލައެވެ.އަބުރާއި ގުޅުންހުރި 

ކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައި ޗެނެލަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެ  9ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް ބެލުނު މައްސަލަތަކަ .2
 ވެއެވެ.

ން ސްޓޭޝަންތަކުން އެކި ފަހަރު މަތި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ .3
ނޑުގެ ތެރެއިން 28ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ   ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ. މިންގަޑަކާ  15 މިންގަ

 މާއްދާއަކާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ. 2ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ  .4
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  ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފަރާތްތައް 
 ރާއްޖެ ޓީވީ 2012-2019

 ވީ.ޓީ.ވީ

 އެފްއެމް ޕްލަސް.ދި

 ދި ޓީވީ

 ސަންގު ޓީވީ

 13ޗެނަލް 

 އެމް.އެސް.ޕީ

 މީޑިއާނެޓް

 ރިޕޯޓަރު

 އެމް.އެފް.ވީ
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 . ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ 1 ތާވަލު 

 މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ  # ހަމަ
އިސްލާމް ދީނާއި 

ޤާނޫނަށް 
ށް ހުރުމަތްތެރިކޮ

 ހިތުން

C1.1  ްއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުނ 
C1.2  ްނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުނ  ކަ
C1.3  ްމާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުނ 
C1.4  ްމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުނ 
C1.5  ްދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުނ 
C1.6  ްއަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C1.7 ަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކުޑަކުދީން މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަންހެނުންނާއި ކުޑ

 ނުފޮނުވުން 
އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު 

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

އަބުރުވެރިކަމާއި 
ޒާތީ ދިރިއުޅުން 

 ރައްކާތެރިކުރުން 

C3.1  ްމީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C3.2 ެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގ

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

އިންސާނީ 
ޙައްޤުތަކަށް 

ހުރުމަތްތެރިކޮށް 
 ހިތުން

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

ތެދު މައުލޫމާތު 
މަކުރުމާއި ހާ

 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  ާމަކޮށް ރަގަޅުކުރުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހ 
C5.4  ޭކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު މުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވ

 މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން 
C5.5  ްއިންޓަވިއު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދިނުނ 

ޢާއްމުންގެ 
ޝައުގުވެރިކަމުގެ 

 އިރާދާ

C6.1  ްޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުނ 
C6.2  ްއިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަޑާ އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުނ 
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 ތަފްސީލް މާއްދާ 
D9 ުރައްކާވާނެ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނ 

D10  ްއަބުރާބެހެވޭ ފަދަ އެއްޗެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުނ 
D11  ްއާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ރޯޑްކާސްޓްކުރުނ 
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 :5ޖަދުވަލު 

 ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު 

Company Channel Name Tv/Radio Person Responsible Office no.  Fax No. E-mail Address 

Public Service 
Media 

Television 

Maldives 
TV Ali Khalid  

3000225- shifa/3000333-

md 
3317273 

info@psm.mv 

DhivehirAjjeyge 

Adu 
Radio Ali Khalid  

3000225- shifa/3000333-

md 
3317273 

Dhivehi FM Radio Ali Khalid  
3000225- shifa/3000333-

md 
3317273 

Majlis TV 

Mohamed Jinah 

3000225- shifa/3000333-
md 

3317273 

Maldives Tv TV 

Mohamed Niyaz 

3000225- shifa/3000333-

md 
3317273 

P.S.M News TV 

Mohamed Jinah 

3000225- shifa/3000333-

md 
3317273 

Sarindhaa Radio 

Mohamed Shaakir Abdulla 

3000225- shifa/3000333-

md 
3317273 

Munnaru TV 

Mohamed Niyaz 

3000225- shifa/3000333-

md 
3317273 

TVM Junior TV 

Mohamed Niyaz 

3000225- shifa/3000333-
md 

3317273 

Dheenuge Adu Radio 

Mohamed Shaakir Abdulla 

3000225- shifa/3000333-

md 
3317273 

Yes TV 

Mohamed Niyaz 

3000225- shifa/3000333-
md 

3317273 

Media 
Foundation 

Private Limited 
MV TV TV Ibrahim Fauzy 3334559/3334557 3334552 

fauzee@hotmail.com, 

mvtv.media@gmail.com 

Rajjeh 

Television 
Private Limited 

Rajjeh TV TV  CEO Naazumee Saeed 3007773 3007775 

admin@raajjetv.tv; 

raajjetelevision@gmail.com
, info@raajjetv.tv 

Atoll Wave 

(Maldives) 

Private Limited 
Radio Atoll Radio Mohamed Fazeel 3349696/3349600 3319600 info@radioatoll.com 

mailto:info@psm.mv
mailto:fauzee@hotmail.com
mailto:fauzee@hotmail.com
mailto:info@radioatoll.com
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Atoll 

Investment 

(Maldives) 

Private limited 

ATOLL TV TV Ibrahim Jihad 3317373 3320604 

jihad@aaa.com.mv,ismai
l.adhuham@aaa.com.mv
,ismail.shiyam@aaa.com
.mv,hamza@aaa.com.m
v 

Media 

Unlimited 
private Limited 

Channel 9 TV Abdul Rasheed Hussain 3301110 3313815 
arasheedhussain@gmail.
com  

Wave Networks 
Private Limited 

HFM 92.6 Radio 
Vaail Mohamed Zahir 

Hussain 
3301110 3313815 

info@wavenetwork.com.
mv 

Picture Land 
FM Private 

Limited 
SUN TV TV Ahmed Zahir  3312747   

 accounts@sun.mv, 

info@sun.mv 

Cocoana 

International 

Pvt Ltd 

Sangu 

Television  
TV Ibrahim Waheed 

3336500 OLD--

7778210(Adhil)3008090/

7773035-shamin 

  
asward.i.waheed@gmail.
com  

Es. 
Entertaintment 

Private Limited  
ES TV Hussain Shaheem     

es.entertainment.co.pvt.lt
d@gmail.com,shahymhu
ssain@gmail.com 

Business Image 

Group Private 
Limited  

Radio FM Radio Mohamed Nadheem    3313244 3342778  admin@bigpmc.com 

Island 
communications 

and 

Entertainment 
pvt ltd 

ICE TV TV Ameena Mohamed 3320800 3316567 
amyna.mohamed@gmail
.com 

Capital Media 

Investments Pvt 

Ltd  
Capital Radio 

93.6 
Radio Ibrahim Hussain Manik  Ibrahim Hussain Manik  

  

cmipteltd2019@gmail.co
m 

Island 
communications 

and 

Entertainment 
pvt ltd 

Al quran  TV Ameena Mohamed 3320800 3316567 
amyna.mohamed@gmail
.com,amee@icetv.com.m
v 

Digital 

Broadcasting 

Maldives pvt 
Ltd 

Channel One TV Mohamed Ali Janah 7771797Mohd Ali Jannah 
3325602/3325601/ 

9795979 Suzan 

jannah@hotelsresortsco
nstruction.com, 
suzan@hotelsresortscon
struction.com 

Picture Land 

FM Private 

Limited 
SUN FM Radio Sinan Ali 3312747 3343789 

 accounts@sun.mv, 
info@sun.mv 

FarAway 
Holidays 

Private Limited 
97 Minivan Radio Ibrahim Mohamed 3303589   

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

Island 
Broadcasting 

Company 

Private Limited 

VFM 99 Radio Mohammed Asif 3314888 3303641 newsroom@vtv.com.mv 

Intone Media 
Pvt Ltd 

Al kaun TV Ibrahim Fareeed 3000035   ibrahimfrd@gmail.com  

Island 
Broadcasting 

Company 

Private Limited 

V TV Mohammed Asif 3314888 3303641 

newsroom@vtv.com.mv,
amathulla.ahmed@vtv.co
m.mv,accounts@vtv.com
.mv,hr@vtv.com.mv 

Broadcasting 

Maldives 

Private Limited 
Dhitv  TV Midhath Adam 3304555 3304666 admin@dhitv.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: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:arasheedhussain@gmail.com
mailto:arasheedhussain@gmail.com
mailto:info@wavenetwork.com.mv
mailto:info@wavenetwork.com.mv
mailto:asward.i.waheed@gmail.com
mailto:asward.i.waheed@gmail.com
mailto:es.entertainment.co.pvt.ltd@gmail.com,shahymhussain@gmail.com
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:amyna.mohamed@gmail.com
mailto:cmipteltd2019@gmail.com
mailto:cmipteltd2019@gmail.com
mailto:amyna.mohamed@gmail.com,amee@icetv.com.mv
mailto:amyna.mohamed@gmail.com,amee@icetv.com.mv
mailto:amyna.mohamed@gmail.com,amee@icetv.com.mv
mailto:iruonline@gmail.com
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:newsroom@vtv.com.mv,amathulla.ahmed@vtv.com.mv,accounts@vtv.com.mv,hr@vtv.com.mv
mailto:admin@dhitv.com.mv
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Zebra Cross Pvt 

Ltd 
Yell Tv TV Mohammed Luveiz Not given Not given 

luveiz@zebracross.mv,in
fo@zebracross.mv,'sunn
y@zebracross.mv' 

Media Ring 

Private Limited 
Channel 13 TV 

Mohamed Samah (Shift 

incharge)  
3307713 3007713 

mohamedsamah1277@g
mail.com  

Dream Network 
Solutions 

Private limited 

Sky Channel Tv  
Shameem Ibrahim/ Hussain 
Adhil  

    
admin@technounlimited.
com,7778210@gmail.co

m 

Raajje Tune Radio 
Shameem Ibrahim/ Hussain 
Adhil  

Maldives Media 
Investment Pvt 

Ltd  
Dhivehi Channel TV 

Abdulla Yamin  - Not given 
yaaminrasheed@gmail.c
om 

Akoya Private 
Limited 

Sangu Extra TV 

Ibrahim Waheed 

Not given Not given 

Asward@sangutv.mv 

Channel News 
Maldives (CNM) 

Pvt Ltd 

Channel News 
(CNM) 

TV 

Saffaah Farroog 

3310330 Not given 
E.news@cnm.com,fauza
@cnm.mv 

Trans  Ocean 
Broadcasting 
Company Pvt 

Ltd 

Channel Ocean  TV Ali Waheed Hassan Manik 9977909/9117575, Not given 

transoceanb@gmail.com
, 

admin@transocean.com.
mv 

Addu TV private 
Limited  

Addu TV TV 

Mohamed Shiyam 

7771095/7979609 Not given 
shiyamictc@gmail.com/g
m.addutv@gmail.com  

Mecom 
Company Pvt 

Ltd 
Channel R TV 

Mariyam Shaana 

3000048 Not given 

  

Presscorp 
Private Ltd 

Fiyes TV TV 

Mohamed Rafeeg 

Not given Not given 
rafeeu.rivarin@gmail.com; 
rafeeg2818@hotmail.com.
mv 

 

 

 

 

 

mailto:luveiz@zebracross.mv,info@zebracross.mv,'sunny@zebracross.mv'
mailto:luveiz@zebracross.mv,info@zebracross.mv,'sunny@zebracross.mv'
mailto:luveiz@zebracross.mv,info@zebracross.mv,'sunny@zebracross.mv'
mailto:mohamedsamah1277@gmail.com
mailto:mohamedsamah1277@gmail.com
mailto:admin@technounlimited.com
mailto:admin@technounlimited.com
mailto:admin@technounlimited.com
mailto:yaaminrasheed@gmail.com
mailto:yaaminrasheed@gmail.com
mailto:Asward@sangutv.mv
mailto:E.news@cnm.com,fauza@cnm.mv
mailto:E.news@cnm.com,fauza@cnm.mv
mailto:transoceanb@gmail.com
mailto:transoceanb@gmail.com
mailto:transoceanb@gmail.com
mailto:transoceanb@gmail.com
mailto:shiyamictc@gmail.com/gm.addutv@gmail.com
mailto:shiyamictc@gmail.com/gm.addutv@gmail.com
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  :6ޖަދުވަލު 

 ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު  ކޮމިޝަނުން   

 

 ކުންފުނި  #
 ޚިދުމަތްދޭ 

 ސަރަޙައްދު/ރަށް 
މޯބައިލް/ފޯން 

 ނަމްބަރ
 މަގާމް  އިސް ފަރާތް  އީމެއިލް 

ލައިސަންސް 
 ނަންބަރު 

 

ޚިދުމަތު 
 ގެ ނަން 

1 
 އަލި ދޭހިޔާ

ކޮމިއުނިޭކޝަން 
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

  ނ.މަގޫދޫ 
7604850/
7954850 

ayya.ziya@gmail.com  

އަލީ 
 މުހަްއމަދުުފޅު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/03 

ދޭހިޔާ 
ކޭބަލް 
 ޓީވީ 

ވޯލް ނަޓް  2
  ލިމިޓިޑް ޕްރަިއވެޓް

/7714776 ރ.މަޑުއްވަރީ 
7473500 

- 
ނިޔާޒް 
 މުހަްއމަދު 

ނީގެ ކުންފު
 މަްސއޫލްެވރިޔާ 

427-
LCM/RB/
2012/04 

 ވޯލްނަޓް 

 ލަސްޓްރަމް 3

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 7870590 މާއުނގޫދޫ  ށ.

abba10110@gmail.com
/lustrumpvt@gmail.co
m  

 އަްޙމަދު

 މަންޫސރު 
 ޗެއަރމަން 

427-
LCM/RB/
2012/05 

ސްޓްރަ ލަ 
ކޭބަލް  މް

 ނެޓްވާރކް 

4 
ޓީވީ  ފުވަްއމުލަކު

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 - 7794905 ޏ.ފުވައްމުލަކު 

މުަޙއްަމދު 
 އިްބރާހިމް 

 އޮޕަރޭަޝންސް

 މެނޭަޖރ

427-
LCM/RB/
2012/06 

ފުވައްމުލަ 
 ޓީވީ  ކު

ޕްރަިއވެޓް  އަލަކު 5
 ލިމިޓެޑް

 ޅ.ކުރެންދޫ 
7990005/
9984512/
9740661 

alakuhyDVT@gmail.co
m/www.alakuhgpvt@g
mail.com  

 އަހުަމދު

 މުހަްއދު 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/07 

 ކުރެންދޫ

 ކޭބަލްނެޓް 

6 

 މޯލްޑިްވސް

އިޮނވޭޝަން 
ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް

/7903959 ގއ.ވިލިގިލި 
6820029 

saeed-
P2@hotmail.com  

 މުަޙއްަމދު

 ސަޢީދު 
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/09 

މީޑިއާލިން 
 ކް 

7 
ފިޔޯރީ ކުރި 

 ކޯޕަރޭޓިވް

 ސޮަސއިޓީ
xahir05@gmail.com 9650475 ގދ.ފިޔޯރީ   

މުަޙއްަމދު 
 ޒާހިރު 

 އަރމަން ޗެ
427-

LCM/RB/
2012/10 

ކުރިކޯޕަރޭ 
 ޓިވް 

 ސޮސައިޓީ 

ތަނބުުރމާ  8
 ލިމިޓެޑް  ޕްރަިއވެޓް

 - 7775696 ހއ.ދިއްދޫ 
هللا އަްބދު

 ސަީއދު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/11 

 ފަށުވި

 ކޭބަލް 

9 
 އެންޓިކް

ސަިރވިަސސް 
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ނާލާފުށި  މ.
7768342/
7925105 

antiquesv@hotmail.co
m  

 އާަދމް ސަޢީދު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/12 

 އެންޓިކް

ކޭބަލްނެޓް 
 ވާރކް 

mailto:ayya.ziya@gmail.com
mailto:abba10110@gmail.com/lustrumpvt@gmail.com
mailto:abba10110@gmail.com/lustrumpvt@gmail.com
mailto:abba10110@gmail.com/lustrumpvt@gmail.com
mailto:alakuhyDVT@gmail.com/www.alakuhgpvt@gmail.com
mailto:alakuhyDVT@gmail.com/www.alakuhgpvt@gmail.com
mailto:alakuhyDVT@gmail.com/www.alakuhgpvt@gmail.com
mailto:saeed-P2@hotmail.com
mailto:saeed-P2@hotmail.com
mailto:xahir05@gmail.com
mailto:antiquesv@hotmail.com
mailto:antiquesv@hotmail.com
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10 
 ދެަވރުގޮފި

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
shameemdhivaru@gma 7795880 ހދ.ނޮޅިވަރަން 

il.com  

 ޢަލީ ވަހީދު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/13 

 ނޫރާން

ކޭބަލް 
  ނެޓް

ހޯލްޑިންގް  -ޖޭ 11
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

/7742126 މަނަދޫ  ނ.
3325387 

jameyl123@jamail.com
/ 
mjameel123@gmail.co
m  

 މޫސާ ަޖމީލް 
މެނޭިޖންގ 

 ކްޓަރޑިރެ

427-
LCM/RB/
2012/14 

 ޖޭކޭބަލް

 ޓީވީ 

12 
 ޖަންބެ

އިްނވެސްޓްެމންޓް 
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

ihavandhoocabletv@g 7779755 އިހަވަންދޫ  ހއ.
mail.com  

މުަޙއްަމދު 
 ޖަމްީޝދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/15 

 ދޫއިހަވަން 
ކޭބަލް 
ސަރވިސަ 

 ސް

 ނެރު ހޯލްޑިްނގްސް 13

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓަޑް 
 މ.މުލި 

7752311/
9752311/
7778575 

 މޫސާ ަޖމީލް  -
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/16 

 ކޭބަލް 

 ރޭންޖް 

14 
ސްޕަިއރަލް ކޭބަލް 

ނެްޓވާރކް  ވިޝަން
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

/7900694 ބ.ގޮއިދޫ 
7670761 

spiralcablevisionnetwor
k@gmail.com/ 
shagy_2129@hotmail.c
om  

އިްބރާހީމް 
 ޝަީޤޤް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/17 

ސްޕައިރަ 
ކޭބަލް  ލް

ވިޝަން 
 ނެޓްވާރކް 

ނެޓްސް ކީ  15
 ލިމިޓެޑް  ޕްރަިއވެޓް

 - 9825987 ށ.ފޭދޫ 
އާސިފް 

 ސުފް ޔޫ
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/18 

އެފް.ސީ.
 ޓީވީ 

 ނެޓްވާރކް 

 ސްކައިލައިފް ކޯ 16

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
/7970717 ހއ.ހޯރަފުށި 

7724970 
- 

މުހަްއމަދު 
 ފާއިޒް 

 ޑިރެކްޓަރ
427-

LCM/RB/
2012/19 

ސްކައިލަ 
 އިފްކޯ 

17 
ކޮމްޕެނީ  ސަންލިލީ

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ހދ.ނޮޅިވަރަން 

7864015/
7742471 

absharyf@gmail.com  
 އަލީ  މުަޙއްަމދު

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/20 

 ލިލީނެޓް 

ކޮމްޕެނީ  އެން.ޖޭ.އޭ 18
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

naabe786@gmail.com 7796946  ފ.ނިލަންދޫ   
 ާނޒިމް  އަްޙމަދު

 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/22 

 އެން.ޖޭ.އޭ

 ކޭބަލް 

އެޓްއޯލް ނެޓް  19
  ލިމިޓެޑް ޕްރަިއވެޓް

، 7998571 ޅ.ނައިފަރު 

7775311 
atallnet.naifaru@gmail.
com  

މުަޙއްަމދު  
 ޙުަސއިން 

ގ މެނޭިޖން
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/23 

އެން.ސީ.
 އެން 

20 
ސްޕާ އާްމސް 

ޕްރަިއވެޓް  ޓްރޭޑް
 ލިމިޓެޑް

.thoifmohamed@gmail 7700028 ބ.ދަރަވަންދޫ 
com  

ތާއިފް 
 މުަޙއްަމދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/24 

އެސް.އޭ.
ޓީ.ކޭބަލް 
 ނެޓް 

 ސެޓްލިންކް 21

  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް
sales@satlinkonline.co 9903995 ސ.ހުޅުދޫ 

m  

 ހުސަިއން

 މާހިދު 
 ދާެރއް  ހިއްސާ

427-
LCM/RB/
2012/25 

ސެޓްލިން 
 ކް 

22 
ކޮމަން އިްނވެސްޓް 

ޕްރަިއވެޓް  މަންޓް
 ލިމިޓެޑް

.abdulla.ziyad16@gmail 7792813 ރ.އިންނަމާދޫ 
com  

هللا ޢަބްުދއް
 ޒިޔާދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/28 

 އީ.ނެޓް 

mailto:shameemdhivaru@gmail.com
mailto:shameemdhivaru@gmail.com
mailto:jameyl123@jamail.com
mailto:jameyl123@jamail.com
mailto:jameyl123@jamail.com
mailto:jameyl123@jamail.com
mailto:ihavandhoocabletv@gmail.com
mailto:ihavandhoocabletv@gmail.com
mailto:spiralcablevisionnetwork@gmail.com
mailto:spiralcablevisionnetwork@gmail.com
mailto:spiralcablevisionnetwork@gmail.com
mailto:spiralcablevisionnetwork@gmail.com
mailto:absharyf@gmail.com
mailto:naabe786@gmail.com
mailto:atallnet.naifaru@gmail.com
mailto:atallnet.naifaru@gmail.com
mailto:thoifmohamed@gmail.com
mailto:thoifmohamed@gmail.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:abdulla.ziyad16@gmail.com
mailto:abdulla.ziyad16@gmail.com
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23 
ފެމެލީ އިްނވެސްޓް 

ޕްރަިއވެޓް  މަންޓް
 ލިމިޓެޑް

 - 7755969 ގދ.މަޑަވެލި 
ޙަްމދާން 
ޢަބްދުލް 
 ޢަޒީޒު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/29 

 ދިންމަނަ

ކޭބަލް 
 ޓީވީ 

24 
ކޮރަލް 

 ކޮންސްޓްރަކްަޝން

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
saudulla@live.com 7902666 ގއ.މާމެންދޫ   

هللا ޢަބްދު
 ރަޝީދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/30 

 މާމެންދޫ

ކޭބަލް 
ސްކައިނެ 

 ޓް 

25 
 ލް ނެޓްއައިިޑއަ

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ނ.ލަންދޫ 

9741406/
9838486 

maryususf@live.com  

އަްޙމަދު 
 ފައިސަލް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2012/31 

އައިޑިއަލް 
 ނެޓް 

ސެޓްލިންކް  26
  ލިމިޓެޑް ޕްރަިއވެޓް

sales@satlinkonline.co 9903995 ސ.މީދޫ 
m  

ހުސަިއން 
 މާހިދު 

 ހިއްސާ ދާެރއް 
427-

LCM/RB/
2012/32 

ސެޓްލިން 
 ކް 

27 
 ދިވެިހާރއްޭޖގެ

ގުުޅން ޕަބްލިކް 
 7785144 މުޅިރާއްޖެއަށް  ލިމިޓެޑް

athifa@dhiraagu.com.
mv  

 ލްއިްސމާޢީ
 ޗީފްއެްގޒެކްޓިވް  ރަޝީދު 

427-
LCM/RB/
2013/01 

 ދިރާގު

 ޓީޥީ 

28 

 ދިްއގަރު

ރައްޔިތުްނގެ 
ކޯޕަރޭޓިވް 
dhiracs@gmail.com 7672277 މ.ދިއްގަރު  ސޮަސއިޓީ  

އިމްާރން  
 ޗެއަރމަން   އިްސމާޢީލް

427-
LCM/RB/
2013/02 

 ދިއްގަރު 

29 
ޕްަރިއވެޓް  ބިޒްނެޓް
 ހއ.ހޯރަފުށި   ލިމިޓެޑް

7994970، 
7788762 - 

ޢަޒީޒު  ޢަބްދުލް
  މޫސާ

 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/03 

 ބިޒްނެޓް

ހޯރަފުށި 
ކޭބަލް 
 ޓީވީ 

 ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ 30

 9914466 ރ.އުނގޫފާރު  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
Sactcompany@gmail.c
om  

އާަދމް 
 އިްބރާހީމް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/04 

 ސެކްޓް 

 ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ 31

 9914466 ރ.ހުޅުދުއްފާރު  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
Sactcompany@gmail.c
om  

އާަދމް 
 އިްބރާހީމް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/05 

 ސެކްޓް 

ވޭވްލެްނތް  32
Wavelength@live.com 7787589 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  ލިމިޓެޑް  ޕްރަިއވެޓް  

ޔޫނުސް 
 އިްބރާހީމް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/06 

 ޗޮއިން

އެންޑް 
 ޕްލަސް 

ޕްަރިއވެޓް  ނޯތްޒޯން 33
 7785224 ރު ޅ.ނައިފަ  ލިމިޓެޑް

moosaahumadh@hotm
ail.com ާޑިރެކްޓަރ ައްޙމަދު  މޫސ 

427-
LCM/RB/
2013/07 

 ނޯތްޒޯން

ކޭބަލް 
 ނެޓް 

34 
 ކުޅުުދއްފުށީ ކޭބަލް

ޗޮއިސް ޕްަރިއވެޓް 
 9631500 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  ލިމިޓެޑް

k.cablechoice@gmail.c
om  

ސަޢީދު 
 ޑިރެކްޓަރ ސަން ޙަ

427-
LCM/RB/
2013/08 

ކުޅުދުއްފު 
ކޭބަލް  ށި

 ޗޮއިސް 

 ނޫރާން ޕްަރިއވެޓް 35

   9762369 ށ.ފޯކައިދޫ  ލިމިޓެޑް

هللا ޢަބްދު
 ފައިސަލް

 މުަޙއްަމދު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/09 

 ނޫރާން

 ޕިކްޗަރ

mailto:saudulla@live.com
mailto:maryususf@live.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:athifa@dhiraagu.com.mv
mailto:athifa@dhiraagu.com.mv
mailto:dhiracs@gmail.com
mailto:Sactcompany@gmail.com
mailto:Sactcompany@gmail.com
mailto:Sactcompany@gmail.com
mailto:Sactcompany@gmail.com
mailto:Wavelength@live.com
mailto:k.cablechoice@gmail.com
mailto:k.cablechoice@gmail.com
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36 
 އެމް.އައި.ޝިާޔމް

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ދ،ހުޅުދެލި 

7820714/
9680786/
76800786 

shiyam.adham@live.co
m  

މުަޙއްަމދު 
މެނޭިޖންގ  ޝިޔާމް 

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/10 

ހުޅުދެލިނެ 
 ޓްވާކް 

37 
 ހައިކަނެކްޓިްނގ

މޯލްޑިްވސް 
 ށ.ފީވަށް  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7999728 usp2070@gmail.com  

ޢަލީ ރަޝީދު 
 ޙަސަން 

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/11 

ރުލާމީޑިއާ 
 ނެޠް 

 އެމްަޕސް ކޮމްޕެނީ 38

  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް
 ގއ.ގެމަނަފުށި 

7867551 ampasph@gmail.com  

އަްޙމަދު 
 ޒަރީރު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/12 

ޕަސް  އެމް
 ނެޓް 

39 
ޕަަވރިއންެވސްޓްމަ 

ޕްރަިއވެޓް  ންޓް
 ށ.މާއުނގޫދޫ  ލިމިޓެޑް

7911739/
9958707 

solsaly@gmail.com  

އިްބރާހީމް 
 ސަލާޙް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/13 

ޕަވަރއިން 
ވެސްޓްމަ 
 ންޓް 

40 
 އެމް.އައި.ކޭ
 މޯލްޑިްވސް

 މ.މުލި   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް

7832779/
7785500 

maakoani@gmail.com  
 ޢަލީ ނިޝާން

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/14 

އެމް.އައި.
 ކޭ

 ކޭބަލްނެޓް 

41 
 ބްލޫގޯލްޑް

މޯލްޑިްވސް 
 ދ.މީދޫ   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް

7918750   
 މޫސަލް

 ސްތަފާ މު
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/15 

 ބްލޫގޯލްޑް

 ނެޓްވާރކް 

42 
އެލް.ސީ.އެން. 

  ލިމިޓެޑް ޕްރަިއވެޓް
 ރ.ރަސްގެތީމް 

7775969 localcablenet@gmail.co
m  

ޙުަސއިން 
 ހަމީދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/16 

.ސީ.އެލް 
 އެން 

43 

 ނެޓްވާރކް

އެންޓަރެޓއިންަމން 
ޓް ޕްރައިވެޓް 

 ލ.ކުނަހަންދޫ  ލިމިޓެޑް

7910507/
7838587 

networkentertainment
pvtltd@gmail.com 

 އާސިފް

 هللاޢަބްދު
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/17 

 ނެޓްވާރކް

އެންޓަރޓެ 
އިންމަން 
 ޓް 

44 

 ނެޓްވާރކް

އެންޓަރެޓއިންަމން 
ޓް ޓް ޕްރައިވެ

 އދ.ހަންޏާމީދޫ  ލިމިޓެޑް

7910507/
7838588 

networkentertainment
pvtltd@gmail.com 

 އާސިފް

 هللاޢަބްދު
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/18 

 ނެޓްވާރކް

އެންޓަރޓެ 
އިންމަން 
 ޓް 

ޕްރަިއވެޓް  ބްލޫނެޓް 45
 ލިމިޓެޑް

 ނ.ޅޮހި 
7680907 - 

 ޙަސަން

 މުަޙއްަމދުފުޅު 
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/19 

 ބްލޫނެޓް 

46 
 ޑިޝްނެޓް

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ކ.މާފުށި 

7776146 tenhisd@gmail.com  

 މުަޙއްަމދު

 މުސްތަފާ 
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/20 

 ޑިޝްނެޓް 

47 
އެކުެވރި  ބަާރސިލް

ކޯޕަރޭޓިވް 
  ސޮަސއިޓީ

ބަރާސިލް  ލ.ފޮނަދޫ 
 އަވަށް 

7427725 khlay_20@hotmail.com ްޗެއަރމަން   ޚަލީލު ހަސަނ 
427-

LCM/RB/
2013/21 

 ބައްރު

 ނެޓް 

 އިޖަފް ޕްަރިއވެޓް 48

 ލިމިޓެޑް
 ވ.ފެލިދޫ 

7710565 javaa@hotmail.com,ijaf
@outlook.com  

އިްސމާޢީލް 
 ޒް ޖަވާ

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/22 

 އިޖަފް

ކޭބަލް 
 ޓީވީ 

mailto:shiyam.adham@live.com
mailto:shiyam.adham@live.com
mailto:usp2070@gmail.com
mailto:ampasph@gmail.com
mailto:solsaly@gmail.com
mailto:maakoani@gmail.com
mailto:localcablenet@gmail.com
mailto:localcablenet@gmail.com
mailto:tenhisd@gmail.com
mailto:javaa@hotmail.com,ijaf@outlook.com
mailto:javaa@hotmail.com,ijaf@outlook.com
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49 

ކިނބިދޫ 
ގުުޅން  ޒުވާުނންގެ
ކޯޕަރޭޓިވް 
 ތ.ކިނބިދޫ  ސޮަސއިޓީ

9972444 kzgcoorporativ@gmail.
com  

 މޫސާ ަޙސަން 
ވަގުތީ 
 ޗެއަރމަން 

427-
LCM/RB/
2013/23 

.ވީ.އެ ކޭ.ޓީ 
 ން 

50 
އިިރއަންސް 

ޕްަރއިވެޓް  ކޮމްޕެނީ
 ނ.ކުޑަފަރީ   ލިމިޓެޑް

9944438 irfaan1965@hotmail.co
m  

އިްބރާހިމް 
 އިރުފާން 

 ޑިރެކްޓަރ
427-

LCM/RB/
2013/25 

އިރިއަން 
ކޭބަލް  ސް

 ނެޓް 

51 
ޤަފޫރު ކެވެލި 

  ނެޓް ކޭބަލް
 ދ.ކުޑަހުވަދޫ 

7887567 ahilanka@gmail.com 
ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 މުަޙއްަމދު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/28 

 ޤަފޫރު

ކެވެލި 
  ކޭބަލް 

މެަގދިުރން  52
 ލިމިޓެޑް  ޕްރަިއވެޓް

 ހއ. ބާރަށް 
7989861 niyaz.25290@gmail.co

m  

ޢަބްދުލް ޢަނީ 
 ޙަސަން 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/29 

 ޓީވީ  މެގަ

އޭޔޫ  ޓްރިޕަލް 53
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

  ށ.މަރޮށި 
7797685 mohamyd1103@hotma

il.com  

 މުަޙއްަމދު

 ޔޫސުފް 
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/30 

 ނާދީ

 ކޭބަލްނެޓް 

 .ވައި.އޭ ކޮމްޕެނީޑީ 54

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 އދ. ދިގުރަށް 

7861471/
7835706 

- 
އަްޙމަދު 
 މުަޙއްަމދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/31 

 ޑީ.ވައި.އޭ

ޑިޖިޓަލް 
ސަރވިސަ 

 ސް

55 
އާރު ޒެޑް އޭ 

ޕްަރއިވެޓް  ކޮމްޕެނީ
 ށ. ބިލެއްފަހި   ލިމިޓެޑް

7905258/
9944407 

- 
އިްބރާހިމް 

  އަލީ ރަޝީދު
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2013/32 

އާރު.ޒެޑް.
 މީޑިއާ  އޭ

އީކުއޭޓަރ  ވިޝަން 56
ކޯޕަރޭޓިވް 
 ލ.މާމެންދޫ  ސޮަސއިޓީ

9728018/
7918648 

saisa1261@hotmail.co
m  

އަޫބބަކުރު 
 ހުސަިއން 

 ޗެއާރާޕރަސން 
427-

LCM/RB/
2013/33 

 ންވިޝަ 
ނެޓްވޯރކް 
ސާރިވިސަ 

 ސް

 އެޓޯލްވިޝަން 57

 އދ.މަހިބަދޫ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7771348/
7739351 

- 
މުަޙއްަމދު 

 ޖަވީޒު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/02 

 އެޓޯލް

 ވިޝަން 

 ޑިޖިލައިން 58

 ހއ.ތުރާކުނު  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
7944677 ahmedsayd@gmail.co

m  

އަްޙމަދު 
 ސަޢީދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/03 

 ޑިޖިލައިން 

59 
ޗޮއިސް  ކޭބަލް

ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް 
 ބ.އޭދަފުށި  ލިމިޓެޑް

7908157/
9875354 

f.habyb@gmail.com  

މުަޙއްަމދު 
 ޙަީބބް 

ޖަާވބުާދރީވާ  
 ރާތް ފަ

427-
LCM/RB/
2014/05 

 ކޭބަލް 

 ޗޮއިސް 

60 
ބީޗްިއންެވސްޓްމަން 

ޕްރައިވެޓް  ޓް
 ދ.ކުޑަހުވަދޫ  ލިމިޓެޑް

7777193 boboday@gmail.com  

އަްޙމަދު 
 ވާފިރު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/06 

ބީޗްމީޑިއާ 
 ނެޓް 

61 
 ރިނދަލި

ަމންޓް އިްނވެސްޓް
 ރ.ދުވާފަރު  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7787506 hassan7788506@gmail.
com  

ޙަސަން 
  ޒާހިރު

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/09 

 ކޭ.ޓީ.ވީ 

mailto:kzgcoorporativ@gmail.com
mailto:kzgcoorporativ@gmail.com
mailto:irfaan1965@hotmail.com
mailto:irfaan1965@hotmail.com
mailto:niyaz.25290@gmail.com
mailto:niyaz.25290@gmail.com
mailto:mohamyd1103@hotmail.com
mailto:mohamyd1103@hotmail.com
mailto:saisa1261@hotmail.com
mailto:saisa1261@hotmail.com
mailto:ahmedsayd@gmail.com
mailto:ahmedsayd@gmail.com
mailto:f.habyb@gmail.com
mailto:boboday@gmail.com
mailto:hassan7788506@gmail.com
mailto:hassan7788506@gmail.com
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ވިޝަން  ޕިކްސަލް 62
 ލ.ގަން  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7785175 pixelvision.mv@gmail.c
om  

އަްޙމަދު 
 ޝުޖާޢު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/10 

 ޕިކްސަލް 

 ޓީވީ 

63 
ޓްރިޕަލް އޭޔޫ 

 ލިމިޓެޑް  ޕްރަިއވެޓް
 ރ.އަލިފުށި 

9998384 mohamedyoosuf@gma
il.com  

ދު މުަޙއްމަ 
 ޔޫސުފް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/14 

 އަސީ

ކޭބަލް 
ކަނެކްޝަ 

 ން 

64 
މީިޑއާ  ސެކުައރ

ނެޓްވާރކް 
 ދ.ބަނޑިދޫ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

9995716 aniyaz@gmail.com  

މުަޙއްަމދު 
 ނިޔާޒު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/15 

 ޑިއާމީ

 އެކްސެސް 

ޕްރަިއވެޓް  ޓެކް-ޖޭ 65
 ޅ.އޮޅުވެލިފުށި   ލިމިޓެޑް

9940080 jaleel_jazz@live.com 
 ޙަސަން ވަީޙދު

 ޢަބްދުލްޖަލީލު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/16 

 ޓެކް-ޖޭ

ކޭބަލް 
 ނެޓްވާރކް 

ވިޝަން  ޕިކްސަލް 66
 ގއ.ކޮލަމާފުށި  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7785175 pixelvision.mv@gmail.c
om  

އަްޙމަދު 
 ޝުޖާޢު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/17 

 ޕިކްސަލް 

 ޓީވީ 

67 

އެުކވެރި  ކުރިަގމު
ރައްޔިތުްނގެ 
ކޯޕަރޭޓިވް 
 ލ.ފޮނަދޫ   ސޮަސއިޓީ

  ޙަސަން އާދިލް - 9840504
ޖަާވބުާދރީވާ  

 ފަރާތް 

427-
LCM/RB/
2014/25 

 ކުރިގަމް

މީޑިއާނެޓް 
 ވާރކް 

68 
ައއިލެންޑް  ޓުގެަދރ

ކޭބަލް ނެޓްވާރކް 
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 - 7947921 ފ.ފީއަލި 
އިްބރާހީމް 
 ނަސީމް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/26 

 ފީއަލި 

  ކޭބަލް 

69 
 ކޭބަލް ލިންކް

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
 info@cablelinkmv.com 7932901 މ.މުލަކު 

މުަޙއްަމދު 
 ޝާކިރު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/32 

 މީޑިއާ

ސޮލިއު 
 ޝަން 

 އިންފޮކޭބަްލސް 70

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
sales@infomart.com.m 7908219 ރ.އިނގުރައިދޫ 

v 

އިްސމާޢީލް 
 ޢަލީ

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/33 

ޓީވީ.އީތާ 
 ރޓީން 

71 
 ބަކަނާ ޓުރެވަްލސް

ޑް ޓުާއރސް އެން
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

adhurey12@hotmail.co 7787399 އދ.ދިއްދޫ 
m 

ޢަބްުދއްަރޙީމް 
 މުަޙއްަމދު 

ޖަާވބުާދރީވާ  
 ފަރާތް 

427-
LCM/RB/
2014/34 

 ގްލޯބަލް

އޭޑީޑީ 
 ވިޒަން 

72 

 ކުޑަރިކިލު

ޑެވެލޮޕްެމންޓް 
ކޯޕަރޭޝަން 

 ބ.ކުޑަރިކިލު   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް

7745052/
6600039 

- 
މް އާސި 

 އަހުަމދު 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/36 

ކޭ.ޑީ.ސީ.
 ޓީ.ވީ 

މީޑއާ  އައިލެްނޑް 73
 ގދ.ރަތަފަންދޫ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7908816/
7943805 

abdhullawaheed@gmai
l.com  

هللا އަްބދު
 ވާހީދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/37 

 ތަފަންދޫ ރަ

ކޭބަލް 
 ޓީ.ވީ 

74 
މާރަްނދޫ ޔޫތު 

 ކޯޕަރޭޝަން

 ހއ.މާރަންދޫ   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް

                  

7984456/

7791831  
reser1987@gmail.com  

މުަޙއްަމދު 
 ހަމީދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/39 

 މާރަންދޫ

ޔޫތު 
 ބަލް ކޭ

mailto:pixelvision.mv@gmail.com
mailto:pixelvision.mv@gmail.com
mailto:mohamedyoosuf@gmail.com
mailto:mohamedyoosuf@gmail.com
mailto:aniyaz@gmail.com
mailto:pixelvision.mv@gmail.com
mailto:pixelvision.mv@gmail.com
mailto:abdhullawaheed@gmail.com
mailto:abdhullawaheed@gmail.com
mailto:reser1987@gmail.com
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ޕްރަިއވެޓް  ޕްލޭކާސް 75
 މުޅިރާއްޖެއަށް  ލިމިޓެޑް

9997131 playcastmaldives@gma
il.com  

މުަޙއްަމދު 
 ފަޔާޒް

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/40 

ޕްލޭކާސް 
 ޓް 

މީޑިއާ ނެޓް  76
 ލިމިޓެޑް  ޕްރަިއވެޓް

 މުޅިރާއްޖެއަށް 

3320800/
7794914 

ahmed@mesco.com.m
v  

އަްޙމަދު 
 ޝަފީޢު

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/43 

 މީޑިއާނެޓް 

77 
 ސްޓެލް ވާރޓްސް

މޯލްޑިްވސް 
 މާލެ،މާލެސަރަޙައްދު  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7784709 info@satlwatermaldive
s.com.mv  

 މޫސާ ޝަފީޢު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/44 

 ވޮށް 

ވިޝަން  ޕިކްސަލް 78
 ޅ.ހިންނަވަރު  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7785175 
pixelvision.mv@gmail.c
om,'shujau@pixelvision
.mv'; 
'admin@pixelvision.mv'  

އަްޙމަދު 
 ޝުޖާޢު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/45 

 ޕިކްސަލް 

 ޓީވީ 

79 
 ބީޗް ހެވަން

އިްނވެސްޓްަމންޓް 
 ނ.ވެލިދޫ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7726365 murusau6@gmail.com  

މުރުތަޟާ 
 އާަދމް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2014/47 

 ބީޗް

ސްކައިނެ 
 ޓް 

80 
ސަންލައިޓް 
 ސާރވިަސސް

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
/7679513 ސަންލައިޓް/ކ.މާފުށި 

9667311 
- 

އިްބރާހިމް 
 ބުޝްރީ 

 ޑިރެކްޓަރ
427-

LCM/RB/
2015/02 

ސަންލައި 
 ޓް

ޗެނަލްކާ 
 ސްޓ

 ސަލް ވިޝަންޕިކް 81

 ނ.ވެލިދޫ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
7785175 

pixelvision.mv@gmail.c
om,'shujau@pixelvision
.mv'; 
'admin@pixelvision.mv'  

އަްޙމަދު 
 ޝުޖާޢު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/03 

 ޕިކްސަލް 

 ޓީވީ 

82 
ތޫތް  އޯލްތުރެ

 ވ.ކެޔޮދޫ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7456128 oltretuttopvtltd@gmail
.com 

މުަޙއްަމދު 
  ޢަލީ

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/04 

 ތޫތި

ކެނާލި 
ކޭބަލް 
 ޓީވީ 

83 

 ބީ.އެޗް.

ކޮންސްޓްރަކްަޝން 
ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް 

 .ބަނޑިދޫ ދ ލިމިޓެޑް

9689911 haashiu@gmail.com  

މުަޙއްަމދު 
 ނާޒިމް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/05 

 ބީ.އެޗް

ކޭބަލް 
 ވިއު 

 ސެޓްލިންކް 84

 ރ.ރަސްމާދޫ   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް
9903995 sales@satlinkonline.co

m 

ހުސަިއން 
 މާހިދު 

ގ މެނޭިޖން
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/06 

ސެޓްލިން 
 ކް 

 ސެޓްލިންކް 85

 ރ.މާކުރަތު   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް
9903995 sales@satlinkonline.co

m  

ހުސަިއން 
 މާހިދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/07 

ސެޓްލިން 
 ކް 

 ސެޓްލިންކް 86

 ބަނޑޮސްއައިލެންޑް   ޓް ލިމިޓެޑްޕްރަިއވެ
9903995 sales@satlinkonline.co

m  

ހުސަިއން 
 މާހިދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/08 

ސެޓްލިން 
 ކް 

 ސްޕީޑްލޭންޑް 87

 ކ.ހުރާ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
7421160 speedlanepvtltd.@gmai

l.com  

އަްޙމަދު 
  އަގްީލމް

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/09 

ސްޕީޑްނެ 
 ޓްވާރކް 

mailto:playcastmaldives@gmail.com
mailto:playcastmaldives@gmail.com
mailto:ahmed@mesco.com.mv
mailto:ahmed@mesco.com.mv
mailto:info@satlwatermaldives.com.mv
mailto:info@satlwatermaldives.com.mv
mailto:pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pixelvision.mv';%20'admin@pixelvision.mv'
mailto:pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pixelvision.mv';%20'admin@pixelvision.mv'
mailto:pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pixelvision.mv';%20'admin@pixelvision.mv'
mailto:pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pixelvision.mv';%20'admin@pixelvision.mv'
mailto:murusau6@gmail.com
mailto:pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pixelvision.mv';%20'admin@pixelvision.mv'
mailto:pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pixelvision.mv';%20'admin@pixelvision.mv'
mailto:pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pixelvision.mv';%20'admin@pixelvision.mv'
mailto:pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pixelvision.mv';%20'admin@pixelvision.mv'
mailto:haashiu@gmail.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:speedlanepvtltd.@gmail.com
mailto:speedlanepvtltd.@gmail.com
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ކޭބަލް ޓީވީ  އެޗް.ޑީ 88
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 - 9968854 ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު 
މުަޙއްަމދު 

 އާިމރު 
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/10 

.ޑީ.ކޭ އެޗް 
 ޓީވީ  ބަލް

89 
ސްިމމް 

 އިްނވެސްޓްަމންޓް

  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް
ibrahim.mughunee@ho 7572172 ގދ.ނަޑެއްލާ 

tmail.com  

ޝާހިދު 
 މުަޙއްަމދު 

 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/11 

 ސްމިމް 

ކޭބަލް 
 ނެޓް 

ވަރ ސިލް  ނިއު 90
ބީޗް ކޯޕަރޭޓީވް 

 ބ.ތުޅާދޫ  ސޮަސއިޓީ

9751730 ayya110@gmail.com  

ސުަޙއިން 
  ޙަސަން

ޖަާވބުާދރީ 
 ވަފާތް 

427-
LCM/RB/
2015/12 

 ސިލްވަރ

ޝައިން 
ކޭބަލް 
 ނެޓް 

ކޭބަލް ޓީވީ  އެޗް.ޑީ 91
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 - 9968854 ހދ.މަކުނުދޫ 
ިޖންގ މެނޭ

 ޑިރެކްޓަރ
މުަޙއްަމދު 

 އާިމރު 

427-
LCM/RB/
2015/13 

އެޗް.ޑީ.ކޭ 
 ޓީވީ  ބަލް

92 
 އެކްަސރޓް

މޯލްޑިްވސް 
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 /7747381 ހދ.މަކުނުދޫ 
9947381 

exertmaldives@gmail.c
om  

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

އިްބރާހީމް 
 ޝަރީފް 

427-
LCM/RB/
2015/14 

އެކްސަރ
  ކޭބަލް ޓް

 ސެޓްލިންކް 93

 ނ.ހޮޅުދޫ   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް
9903996 sales@satlinkonline.co

m  

ހުސަިއން 
 މާހިދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/16 

ސެޓްލިން 
 ކް 

94 
ޑެލްޓޭޓެން 

ލޮގިސްޓިކްސް 
 މިލަދޫ  ނ.  ރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްޕް

7766332 - 
ޢަބްުދއްަސއްތާ 

 މުަހއްަމދު  ރު
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/18 

 އެމް.ސީ 

 ނެޓްވާރކް 

 އެކްސްަޕވަރ 95

މޯލްޑިްވސް 
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ކްލަބްމެޑް 

  ފިނޮޅުވިލާސް 

 ގަސްފޮނޮޅު()

7786767,
3328808, 
3348808,
9976767 

xpower@rol.net.mv 
މުަޙއްަމދު 
 މުޝްާތޤު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/20 

 މެން 

އޯޝަން ގާޑަން  96
 ގދ.ވާދޫ  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

9777702 myfoona@gmail.com  

އަްޙމަދު 
 ސަޢީދު

 މުަޙއްަމދު 

 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/21 

 އޯޝަން

 ވީ ޓީ

97 
ނޑި  ފަންބޮ
މޯލްޑިްވސް 
 ތ.ވިލުފުށި   ޕްރަިއވެޓް

7772063 fanbondimaldives.@gm
ail.com  

މަްސއޫދު 
  ހިލްމީ

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2015/26 

 މީޑިއާ

 ކަނެކްޓް 

ސެޓްލިންކް  98
 ކ.ކާށިދޫ   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް

9903995 sales@satlinkonline.co
m  

ހުސަިއން 
 މާހިދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2016/01 

ސެޓްލިން 
 ކް 

99 

މީިޑއާ  މޯލްޑިްވސް
އެންޓަރެޓއިންަމން 

ޓް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް

 ހޮލިޑޭއިން ރިސޯޓް 

ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް 
  ()ކަނޑޫމާފުށި 

9974868 info@menmv.com  

މުހަްއމަދު 
 މުޝްާތޤް 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2016/06 

ރައްޔިތުން 
 ގެ

 ނެޓްވާރކް 

ސަރވިސް  ޕަބްލިކް 100
 މުޅިރާއްޖެއަށް  މީޑިއާ 

7782399 mohamed.saeed@psm.
mv  

މުަޙއްަމދު 
 ސަޢީދު 

ޖަާވބުާދރީ 
 ވަފާތް 

427-
LCM/RB/
2016/07 

ޕީ.އެސް.
 އެމް.

 ކަނެކްޓް 

mailto:ibrahim.mughunee@hotmail.com
mailto:ibrahim.mughunee@hotmail.com
mailto:ayya110@gmail.com
mailto:exertmaldives@gmail.com
mailto:exertmaldives@gmail.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:myfoona@gmail.com
mailto:fanbondimaldives.@gmail.com
mailto:fanbondimaldives.@gmail.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:info@menmv.com
mailto:mohamed.saeed@psm.mv
mailto:mohamed.saeed@psm.mv
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 ވަާސޖިއޯ 101

 މުޅިރާއްޖެއަށް  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
7774581 ahmed.adam@gmail.co

m  

އަްޙމަދު 
  އާަދމް

 ޖަާވބުާދރީ

 ވަފާތް 

427-
LCM/RB/
2016/08 

ޕިކްސެން 
  ސް

 ސެޓްލިންކް 102

 ކ.މާފުށި   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް
9903995 sales@satlinkonline.co

m  

ޙުަސއިން 
  މާިޙދު

 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2016/09 

ސެޓްލިން 
 ކް 

ސެޓްލިންކް  103
  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް

ރީ ޓް  ބަނިޔަން
މޯލްޑިވްސް 
  )ވައްބިންފަރު(

9903995 sales@satlinkonline.co
m  

ޙުަސއިން 
  މާިޙދު

 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2016/10 

ސެޓްލިން 
 ކް 

 ޕިކްސެލް ވިޝަން 104

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 
/7785175 ނ.މާފަރު 

7776114 
admin@pixelvision.mv,
shujau741@gmail.com  

އަހުަމދު 
 ޝުޖާއު 

 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2016/11 

 ޕިކްސެލް 

 ޓީވީ 

105 
 އިަޒއިރަ

މޯލްޑިްވސް 
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ހދ.ނޭކުރެންދޫ 
9908079/
7781887 

izairamaldives@gmail.c
om  

އިްސމާޢީލް 
 ރަޝީދު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2016/12 

 އިޒައިރަ

ކޭބަލް 
 ޕްލަސް 

ްޕރަިއވެޓް  އަލިރޯނު 106
 ހދ.ހަނިމާދޫ  ލިމިޓެޑް

7792965 abloali@gmail.com  
  ލީޢަهللا ޢަބްދު

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2016/13 

 އަލިރޯނު

 ކޭބަލް 

 އެކްސްަޕވަރ 107

މޯލްޑިްވސް 
 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް 

 ސްޕާ 

7786767,
3328808, 
3348808,
9976767 

xpower@rol.net.mv  

މުަޙއްަމދު 
 މުޝްާތޤު 

މެނޭިޖންގ 
 ރެކްޓަރޑި

427-
LCM/RB/
2016/15 

 މެން 

108 
 އެކްސްަޕވަރ

މޯލްޑިްވސް 
 އިރުފިށި މޯލްޑިވްސް  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7786767,
3328808, 
3348808,
9976767 

xpower@rol.net.mv  

މުަޙއްަމދު 
 މުޝްާތޤު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2016/16 

 މެން 

109 
 އެކްސްަޕވަރ

މޯލްޑިްވސް 
  މޯލްޑިވްސް ވިލުރީފް  ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

7786767 xpower@rol.net.mv  

މުަޙއްަމދު 
 މުޝްާތޤު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2017/17 

 މެން 

110 
 ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް 
 ރ.ފައިނު   ލިމިޓެޑް

9903996 sales@satlinkonline.co
m  

ޙުަސއިން 
  މާިޙދު

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2017/01 

ސެޓްލިން 
 ކް 

111 
ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް 

 ސ.ހިތަދޫ   ލިމިޓެޑް
9903996 sales@satlinkonline.co

m  

 ޙުަސއިން

  މާިޙދު
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2017/02 

ސެޓްލިން 
 ކް 

112 

 އައިލެންޑް

ނެޓްވޯރކް 
ޕްރައިވެޓް 

 ބ.ހިތާދޫ  ލިމިޓެޑް 

7781887 info.localnetwork@gm
ail.com  

ސަޢީދު 
  އަްޙމަދު

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2017/03 

 އައިލެންޑް

ކޭބަލް 
 ޓީވީ 

113 
  އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް 
 ހއ.ކެލާ  ލިމިޓެޑް 

7550502 hdcable@hotmail.com  

މުހަްއމަދު 
 އާިމރު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2017/04 

އެޗް.ޑީ.ކޭ 
 ޓީވީ  ބަލް

mailto:ahmed.adam@gmail.com
mailto:ahmed.adam@gmail.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:admin@pixelvision.mv,shujau741@gmail.com
mailto:admin@pixelvision.mv,shujau741@gmail.com
mailto:izairamaldives@gmail.com
mailto:izairamaldives@gmail.com
mailto:abloali@gmail.com
mailto:xpower@rol.net.mv
mailto:xpower@rol.net.mv
mailto:xpower@rol.net.mv
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:sales@satlinkonline.com
mailto:info.localnetwork@gmail.com
mailto:info.localnetwork@gmail.com
mailto:hdcable@hotmail.com
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114 

 ހެސް

ންޓް އިންވެސްޓްމަ
ޕްރައިވެޓް 

 ތ.ހިރިލަންދޫ  ލިމިޓެޑް 

9860060 
m.nasyr0060@gmail.co
m, 
investment@hessgroup
.org 

 މޫސާ ނަީސރު 
 ޖަާވބުާދރީ

 ވާފަރާތް 

427-
LCM/RB/
2017/05 

 ހެސް

 މީޑިއާ 

115 

 އެކްސްޕަވަރ

މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
އިލެންޑް މީރުއަ

 ރިސޯޓް 

7786767 xpower@rol.net.mv  

މުަޙއްަމދު 
 މުޝްާތޤު 

މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2018/01 

 މެން 

116 

ފަލަސް 
 މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް 
  ލިމިޓެޑް

.jaleelgreenleaf@gmail 7791311  ބ.ކެންދޫ 
com  

 ޢަބްދުލްޖަލީލު

  އިްބރާހީމް
މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2018/04 

 ފަލަސް

ކޭބަލް 
  ޓީވީ 

117 

 ޑްރީމް

ސޮލިއުޝަން 
ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

ރިސޯޓް  ހޮލިޑޭއިން 
ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް 

  )ކަނޑޫމާފުށި(
9990017 Shifyan@dreamsoluti

on.com.mv 

 ޢަލީ

 ޝިފްޔާން 
 މެނޭިޖންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/RB/
2018/05 

 ޑްރީމް

ސޮލިއު 
ޝަންސް 
 މީޑިއާ 

ޭކބަލް  އޭދަފުށި 118
ނެޓްވާރކް 

 ބ.އޭދަފުށި   ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް

7786614 7786614@gmail.com 

هللا ދުއަބް
 ނަސީރު

މެނޭޖިންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/R
B/2018/0

6 

 އީސީއެން 

119 

 އެކްސްޕަވަރ

މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް 

 ބައި ސިނަމޮން 

7679420 
md@xpowermaldies.
com,chairman@xpo

wermaldives.com 

އަޙްމަދު 
ޔަމާން 
 މުޝްތާގު 

މެނޭޖިންގ 
 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/R
B/2019/0

1 

ޓިއުބުއެ 
 ކްސް 

120 

 ފަލަސް

މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް 

  ލިމިޓެޑް
ދޮންވެލި  ސިނަމޮން

  މޯލްޑިވްސް 

7679420 
md@xpowermaldies.
com,chairman@xpo

wermaldives.com 

 އަޙްމަދު

ޔަމާން 
 މުޝްތާގު 

 މެނޭޖިންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/R
B/2019/0

2 

ޓިއުބުއެ 
 ކްސް 

121 

 ފަލަސް

މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް 

 މޯލްޑިވްސް  އަޔާޑާ  ލިމިޓެޑް

7679420 
md@xpowermaldies.
com,chairman@xpo

wermaldives.com 

 އަޙްމަދު

ޔަމާން 
 މުޝްތާގު 

 މެނޭޖިންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/R
B/2019/0

3 

ޓިއުބުއެ 
 ކްސް 

122 
ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް 

 ވަށަފަރު  ހއ.  ލިމިޓެޑް

7779380 sales@satlinkonline.c
om 

ޙުސައިން 
  މާޙިދު

 މެނޭޖިންގ

 ޑިރެކްޓަރ

427-
LCM/R
B/2019/0

4 

ސެޓްލިން 
 ކް 
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 : 7ޖަދުވަލު 

 ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު    

# Name Nationality Channel Serial No. 
Accredited 

Date 

Expiry 

Date 

1 Murshidh Abdul Hakeem Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-789 20.03.2018 19.03.2019 

2 Aishath Shaany  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-790 20.03.2018 19.03.2019 

3 Mohamed Shanoon  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-791 06.08.2018 05.08.2019 

4 Adam Janah  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-792 06.08.2018 05.08.2019 

5 Ahmed Rifath Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-793 06.08.2018 05.08.2019 

6 Mohamed Naseem Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-794 06.08.2018 05.08.2019 

7 Mohamed Razeen Rafeeu Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-795 06.08.2018 05.08.2019 

8 Mariyam Shaira Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-796 06.08.2018 05.08.2019 

9 
Nazahath Ibrahim 

Rasheed  
Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-797 06.08.2018 05.08.2019 

10 Aishath Rifshan  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-798 06.08.2018 05.08.2019 

11 Ismail Rasheed  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-799 06.08.2018 05.08.2019 

12 Ahmed Ayaadha  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-800 06.08.2018 05.08.2019 

13 Maadhu Adhnan  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-801 06.08.2018 05.08.2019 

14 Ifaa Ahmed  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-802 06.08.2018 05.08.2019 

15 Adam Mohamed Manik  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-803 06.08.2018 05.08.2019 

16 Abdulla Yaameen  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-804 06.08.2018 05.08.2019 

17 Shahbaan Fahmy  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-805 06.08.2018 05.08.2019 

18 Mahath Hussain Rasheed  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-806 06.08.2018 05.08.2019 

19 Ibrahim Waheed  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-807 06.08.2018 05.08.2019 

20 Leenaz Hussain  Maldivian Sungu TV  427-LCM-ACR-808 06.08.2018 05.08.2019 

21 Adam Shufiyan Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-809 03.09.2018 02.09.2019 
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22 Simaha Naseem Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-810 03.09.2018 02.09.2019 

23 Hussain Hassan Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-811 03.09.2018 02.09.2019 

24 Ismail Naail Nasheed Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-812 03.09.2018 02.09.2019 

25 Ali Yoosuf  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-813 03.09.2018 02.09.2019 

26 Husham Mohamed Fulhu Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-814 03.09.2018 02.09.2019 

27 Gamaruddeen Fahumee Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-815 03.09.2018 02.09.2019 

28 Murshidh Abdul Hakeem Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-816 03.09.2018 02.09.2019 

29 Ibrahim Rasheed Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-817 03.09.2018 02.09.2019 

30 Aminath Mohamed  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-818 03.09.2018 02.09.2019 

31 Abdulla Naseer Ibrahim Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-819 03.09.2018 02.09.2019 

32 Naazumee Saeed Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-820 03.09.2018 02.09.2019 

33 
Mohamed Musthaeen 

Latheef 
Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-821 03.09.2018 02.09.2019 

34 Imaan Ahmed  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-822 03.09.2018 02.09.2019 

35 Abdulla Mohamed Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-823 03.09.2018 02.09.2019 

36 Adam Zareer Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-824 03.09.2018 02.09.2019 

37 Mohamed Anil Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-825 03.09.2018 02.09.2019 

38 
Fathimath Shana 

Mohamed 
Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-826 03.09.2018 02.09.2019 

39 Amintah Baariza Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-827 03.09.2018 02.09.2019 

40 Ahmed Saaif Shiyad Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-828 03.09.2018 02.09.2019 

41 Hassan Thorig Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-829 03.09.2018 02.09.2019 

42 
Aishath Shaan Ali 

Shareef 
Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-830 03.09.2018 02.09.2019 

43 Shan Mohamed Anees Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-831 03.09.2018 02.09.2019 

44 Ahmed Fairooz Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-832 03.09.2018 02.09.2019 

45 Ahmed Sajid Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-833 03.09.2018 02.09.2019 

46 Ahmed Siraj Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-834 03.09.2018 02.09.2019 

47 Aishath Shaany  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-835 03.09.2018 02.09.2019 
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48 Azlifa Abdulla  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-836 03.09.2018 02.09.2019 

49 
Tharahath Mohamed 

Waheed 
Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-837 03.09.2018 02.09.2019 

50 Mohamed Fazeen Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-838 03.09.2018 02.09.2019 

51 Ahmed Muhsin Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-839 03.09.2018 02.09.2019 

52 Hussain Fiyaz Moosa Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-840 03.09.2018 02.09.2019 

53 Mohamed Sinah Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-841 03.09.2018 02.09.2019 

54 Ismail Jinaah Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-842 03.09.2018 02.09.2019 

55 Miuvaan Mohamed  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-843 03.09.2018 02.09.2019 

56 Aamir Saleem Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-844 03.09.2018 02.09.2019 

57 Aishath Roona Shiyam  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-845 03.09.2018 02.09.2019 

58 Amna Imadh Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-846 03.09.2018 02.09.2019 

59 Arusham Abdul Azeez Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-847 03.09.2018 02.09.2019 

60 Mohamed Humaam Ali  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-848 03.09.2018 02.09.2019 

61 
Hussain Fazeen 

Mohamed  
Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-849 03.09.2018 02.09.2019 

62 Aminath Nuzha Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-850 03.09.2018 02.09.2019 

63 Mohamed Wisam  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-851 03.09.2018 02.09.2019 

64 Ahmed Nadheem Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-852 03.09.2018 02.09.2019 

65 
Mariyam Zunana Ahmed 

Zalif 
Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-853 03.09.2018 02.09.2019 

66 Ahmed Mamdhooh Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-854 03.09.2018 02.09.2019 

67 Najah Ahmed Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-855 03.09.2018 02.09.2019 

68 
Mohamed Sharuhan 

Waheed  
Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-856 20.09.2018 19.09.2019 

69 Amathulla Adam Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-857 20.09.2018 19.09.2019 

70 Hawwa Mohamed Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-858 26.09.2018 25.09.2019 

71 Mohamed Auzam Maldivian One Online 427-LCM-ACR-859 31.10.2018 30.10.2019 

72 Moosa Ziyad  Maldivian One Online 427-LCM-ACR-860 31.10.2018 30.10.2019 

73 Ahmed Jaishan Maldivian One Online 427-LCM-ACR-861 31.10.2018 30.10.2019 
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74 Sharif Ali Maldivian 

Maldives 

Independen

t  

427-LCM-ACR-862 06.11.218 05.02.2019 

75 Rizna Zareer Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-863 4.3.2019 3.3.2020 

76 Laisa Ahmed Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-864 4.3.2019 3.3.2020 

77 Miuna Hassan Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-865 4.3.2019 3.3.2020 

78 Khadheeja Ibrahim Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-866 4.3.2019 3.3.2020 

79 Shuaib Mohamed Iqbal Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-867 4.3.2019 3.3.2020 

80 
Dhaanish Mohamed 

Nizam 
Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-868 4.3.2019 3.3.2020 

81 Leevaan Ali Naseer Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-869 4.3.2019 3.3.2020 

82 Zaid Abdulla  Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-870 4.3.2019 3.3.2020 

83 Ali Samah Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-871 4.3.2019 3.3.2020 

84 Aman Haleem Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-872 4.3.2019 3.3.2020 

85 Hussaim Shifau Maldivian Raajje TV 427-LCM-ACR-873 4.3.2019 3.3.2020 

86 Ibrahim Zakariyya Maldivian Channel 13 427-LCM-ACR-874 14.3.2019 13.3.2020 

87 Idhuham Naeem Maldivian Channel 13 427-LCM-ACR-875 14.3.2019 13.3.2020 

88 Ali Faris Maldivian Channel 13 427-LCM-ACR-876 14.3.2019 13.3.2020 
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ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް 

 މައްސަލަ ނިންމި ތާރީޚް  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 

1 
CAC-01/2019 

 
ޖަނަވަރީ  24

2019 

ވަނަ  2019ޖަނަވަރީ  22، މިއީ
އިން  13ދުވަހުގެ ރޭ ޗެނަލް 

ގެނެސްދިން 'އިރާދަން' 
އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  ޕްރޮގްރާމުގައި ކ.

މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިން 
ނާސްތާ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން 
ދަރިވަރުންނަށް ސިއްޙީ 

މައްސަލަތައް 
ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި، 

ނާސްތާއަކީ ތާޒާނޫން 
އްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެއްޗެ

ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު 
ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަމާއި މި މަޢުލޫމާތު 
ޢާއްމުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަން 
އެގޮތަށް ހިނގިތޯ އެސްކޫލްގެ 

އޮފް  ފަރާތުން އަދި މިނިސްޓްރީ 
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުންވެސް 

އިން މައުލޫމާތު  13ޗެނަލް 
ޔަޤީންކޮށްފައިނުވާތީ، ލިބިފައިވާ 

ލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން މަޢު
އެކަންތައް  ޔަޤީންނުކޮށް އަދި 

 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަހެއްނެތި ކ.
އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އަދި 
މިނިސްޓްރީ ބަދުނާމްވާގޮތަށް 
މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށްފައިވާތީ، 
އެކަމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޢާއްމު އުޞޫލްތަކާއި 
ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް 

ނެ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ބު

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2019ޖަނަވަރީ  22
އިން ގެނެސްދިން 'އިރާދަން'  13ޗެނަލް 

ޕްރޮގްރާމުގައި ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 
މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިން ނާސްތާ 
ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް 

ޙީ މައްަސލަތައް ސިއް
ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި، ނާސްތާއަކީ 
ތާޒާނޫން އެއްޗެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 
ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަމާއި 
މި މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމުގެ ކުރިން 
އެކަން އެގޮތަށް ހިނގިތޯ އެސްކޫލްގެ 

އޮފް  ފަރާތުން އަދި މިނިސްޓްރީ 
ވެސް ޗެނަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން

އިން މައުލޫމާތު  13
ޔަޤީންކޮށްފައިނުވާތީ، ލިބިފައިވާ 
މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤީންނުކޮށް 
އަދި އެކަންތައް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 
ބަހެއްނެތި ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 
ބަދުނާމްވާގޮތަށް ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު 

ށްފައިވާތީ، އެކަމަކީ ޢާއްމުކޮ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޢާއްމު 
އުޞޫލްތަކާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ފެންނަ 
ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ 
ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މި 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް 
ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 
ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކުރެވެމުންދާއިރު

 2019މާރިޗް  18
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ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މައްސަލައެކެވެ.

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 
ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް  ،ގޮތުން
ވުމަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރި 

 ފުރުސަތުދިން ނަމަވެސް؛
ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާ 
ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ގެ ނިޔަލަށް  2019ފެބުރުވަރީ  24

ހަމަވެފައިވީއިރު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ އާއި، މައް
ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތަކަށް 

 ލިޔުމުން އެދިފައިނުވާތީ؛
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2019ޖަނަވަރީ  22

އިން ގެނެސްދިން 'އިރާދަން'  13ޗެނަލް 
ޕްރޮގްރާމުގެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 
ކޮންޓެންޓްގައި  ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 

ނިސްޓްރީ އޮފް މަރުކަޒު އަދި މި
އެޑިއުކޭޝަން ގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއް 
ކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތުގެ ބަހެއް 
ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމާއި ކ. އަތޮޅު 
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެޑިއުކޭޝަން ގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް 

އިން  13މައްސަލަ ރައްދުވާ ޗެނަލް 
ލައިގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މައްސަ 

ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީ، މިއީ ކޯޑް 
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސް ވަނަ ހަމައިގެ 

( ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް 1)
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމުގައި 

ނޑައަޅައި،  ކަ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސް  ،އަދި މިއީ

( ވަނަ ނަންބަރާ މީޑިއާ 1)ވަނަ ހަމައިގެ 
ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚިލާފުވާ 
ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވާތީ، ހަބަރާއި 
ރޒް ގެނެސްދިނުމުގައި،  ކަރަންޓް އެފެއަ
ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި 
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ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ގެނެސް ދިނުމަށް 
އިސްކަންދީ ތެދު މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް 

ށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަ
 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީޑިއާ ރިންގް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި 
ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 

2 CAC-02/2019 
ޖަނަވަރީ  30

2019 

މިއީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 
ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި 
ޕައިލެޓްކުރަމުންދާ ހެނދުނު 
ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އާއި 

އިން  13ބެހޭގޮތުން ޗެނަލް 
ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ދޮގު މަޢުލޫމާތު 
ފަތުރާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެ 

އެދި މައްސަލަ ބައްލަވާ ދެއްވުން 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް.

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2019ޖަނަވަރީ  22
އިން ގެނެސްދިން 'އިރާދަން'  13ޗެނަލް 

ޕްރޮގްރާމުގައި ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 
މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިން ނާސްތާ 
ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް 
ސިއްޙީ މައްަސލަތައް 

ށާއި، ނާސްތާއަކީ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަ
ތާޒާނޫން އެއްޗެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 
ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށްފައިވާކަމާއި 
މި މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމުގެ ކުރިން 
އެކަން އެގޮތަށް ހިނގިތޯ އެސްކޫލްގެ 

އޮފް  ފަރާތުން އަދި މިނިސްޓްރީ 
އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުންވެސް ޗެނަލް 

އިން މައުލޫމާތު  13
ކޮށްފައިނުވާތީ، ލިބިފައިވާ ޔަޤީން 

މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤީންނުކޮށް 
އަދި އެކަންތައް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 
ބަހެއްނެތި ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 
ބަދުނާމްވާގޮތަށް ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު 
ޢާއްމުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމަކީ 

މުގެ ޢާއްމު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު
އުޞޫލްތަކާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ފެންނަ 
ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ 
ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މި 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް 
ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 
ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކުރެވެމުންދާއިރު
ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޖުމް

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 2019މާރިޗް  18
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އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 
ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް  ،ގޮތުން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް 

 ފުރުސަތުދިން ނަމަވެސް؛
ނުން މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާ ކޮމިޝަ

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ގެ ނިޔަލަށް  2019ފެބުރުވަރީ  24

ހަމަވެފައިވީއިރު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
 މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ އާއި،
ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތަކަށް 

 ލިޔުމުން އެދިފައިނުވާތީ؛
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2019ޖަނަވަރީ  22

އިން ގެނެސްދިން 'އިރާދަން'  13ޗެނަލް 
ޕްރޮގްރާމުގެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 
ކޮންޓެންޓްގައި  ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 
މަރުކަޒު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ށް ތުހުމަތުތަކެއް އެޑިއުކޭޝަން ގެ މައްޗަ
ކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތުގެ ބަހެއް 
ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމާއި ކ. އަތޮޅު 
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެޑިއުކޭޝަން ގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް 

އިން  13މައްސަލަ ރައްދުވާ ޗެނަލް 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން މައްސަލައިގެ 

އީ ކޯޑް ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީ، މި
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސް ވަނަ ހަމައިގެ 

( ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް 1)
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމުގައި 

ނޑައަޅައި،  ކަ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސް  ،އަދި މިއީ

( ވަނަ ނަންބަރާ މީޑިއާ 1ވަނަ ހަމައިގެ )
ވެޓް ލިމިޓެޑް ޚިލާފުވާ ރިންގް ޕްރައި 

ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވާތީ، ހަބަރާއި 
ރޒް ގެނެސްދިނުމުގައި،  ކަރަންޓް އެފެއަ
ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި 
ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ގެނެސް ދިނުމަށް 
އިސްކަންދީ ތެދު މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް 



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   86 

 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީޑިއާ ރިންގް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި 
ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
 

3 CAC-03/2019 
މެއި  27

2019 

ނެތި ހއ. މިއީ، ލައިސަންސް
ފިއްލަދޫ ފެހިވިދުވަރުގޭގައި ވީޑިއޯ 
ސެންޑަރެއް ބަހައްޓައިގެން ހުރިހާ 
ޓީވީ ޗެނަލްތަކެއް ރަށުގެ 
އެހެނިހެން ގޭގެތަކަށް 
ފޮނުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ، 

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ލައިސަންސްނެތި ހއ. ފިއްލަދޫ 
ފެހިވިދުވަރުގޭގައި ވީޑިއޯ ސެންޑަރެއް 

އިގެން ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކެއް ބަހައްޓަ
ރަށުގެ އެހެނިހެން ގޭގެތަކަށް 
ފޮނުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ، ހުށަހަޅައިފައިވާ 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ވަކިފަރާތަކަށް 
ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 
ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި، ތަޙްޤީޤު 
ކުރެވެމުންދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 
ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

هللا ގޮތުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ޢަބްދު
ފިރާޤު )ފެހިވިދުވަރުގެ/ ހއ. ފިއްލަދޫ( 
އަށް މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމާއި؛ އެކަށީގެންވާ
هللا މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ޢަބްދު

ފިރާޤު ފޮނުވި ސިޓީއަށް 
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ ފަރާތުން ހއ. 
ފިއްލަދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން )ކޭބަލް 
ޓީވީ( ގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުދޭ 

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛
އި ހއ. ފިއްލަދޫ/ ފެހިވިދުވަރު ގޭގަ 

ލޯކަލް ޗެނަލްތައް ބެލުމަށް ޑިޝް 
އެންޓަނާއެއް ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
ނަމަވެސް ޑީކޯޑަރ ނުވަތަ ވީޑިއޯ 
ސެންޑަރ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ޗެނަލްތައް 
ދުރަށް ފޮނުވަމުންދާކަން އެނގެން ނެތް 
ކަމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު 

 ފައިވާތީ؛ދީ
ފިރާޤު )ފެހިވިދުވަރުގެ/ ހއ. هللا ޢަބްދު

ސެޕްޓެންބަރު   30
2019 
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ފިއްލަދޫ(  ގެ ފަރާތުން ހއ. 
ފިއްލަދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން )ކޭބަލް 
ޓީވީ( ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަން 
ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

هللا މައުލޫމާތުން އެނގެންނެތަތީ، ޢަބްދު
ހއ. ފިއްލަދޫ( /ފިރާޤު )ފެހިވިދުވަރުގެ 

ނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހއ. ޤާނޫ
ފިއްލަދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ކަމަށް ބެލޭނޭ ޖާގައެއް 
ނޑައަޅައި މި މަްއސަލަ  ނެތްކަމަށް ކަ
ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.

4 CAC-04/2019 
ޖޫން  09

2019 

ރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކު
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން 
ޚިދުމަތްދެނީ ލައިސަންސް ނެތި 
އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި 
ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ އާންމު 
ތަންތަނުގައާއި  ސްޓަރފް 
ސަރަހައްދުގައި އެއަރޓެލް 

 ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް 

ނުނިމޭ 
 މައްސަލައެއް 

_ 

5 CAC-05/2019 
ޖޫން  09

2019 

ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި 
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން 
ޚިދުމަތްދެނީ ލައިސަންސް ނެތި 
އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި 
ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ އާންމު 
ތަންތަނުގައާއި  ސްޓަރފް 
ސަރަހައްދުގައި އެއަރޓެލް 

 ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް 

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

6 CAC-06/2019 
ޖޫން  09

2019 

ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ ބީޗް 
ރިސޯޓްގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ 
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދެނީ 
ލައިސަންސް ނެތި އަދި ޗެނަލް 
ރައިޓްސް ނެތި ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ 
އާންމު ތަންތަނުގައާއި  ސްޓަރފް 
ސަރަހައްދުގައި އެއަރޓެލް 

 ށް ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަ

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

7 CAC-07/2019 
ޖޫން  09

2019 

ނޑުފުށި  ޑައިމަންޑްސް ތު
މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި ކޭބަލް 
ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން 
ޚިދުމަތްދެނީ ލައިސަންސް ނެތި 
އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި 

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
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ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ އާންމު 
ތަންތަނުގައާއި  ސްޓަރފް 

ޓެލް ސަރަހައްދުގައި އެއަރ
 ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް 

8 CAC-08/2019 
ޖޫން  09

2019 

މެދުފުށި އައިލަންޑް ރިސޯޓްގައި 
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން 
ޚިދުމަތްދެނީ ލައިސަންސް ނެތި 
އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި 
ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ އާންމު 
ތަންތަނުގައާއި  ސްޓަރފް 

ހައްދުގައި އެއަރޓެލް ސަރަ
 ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް 

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

9 CAC-09/2019 
ޖޫން  09

2019 

ނޑާފުށި އައިލަންޑް ރިސޯޓްގައި  ހޮ
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން 
ޚިދުމަތްދެނީ ލައިސަންސް ނެތި 
އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި 
ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ އާންމު 

އި ސްޓަރފް ތަންތަނުގައާ
ސަރަހައްދުގައި އެއަރޓެލް 

 ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް 

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

10 CAC-10/2019 
ޖޫން  12

2019 

މިއީ، ހއ. ވަށަފަރުގައި ކޭބަލް 
ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން 
ގެންދަނީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް ނުވަތަ ސެޓްލިންކް 

މަށާއި، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަ
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ހއ. ވަށަފަރުގައި ޚިދުމަތް 
ދިނުމުގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެތް 
ކަމަށާއި، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ ހުރިހާ ޗެނަލެއްވެސް 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގައި ފެންނަކަމަށް 

ނުމަށް ބުނެ، މިކަން ހައްލުކޮށް ދި
އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 މައްސަލައެކެވެ.

ހއ. ވަށަފަރުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ 

ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން ގެންދަނީ 

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނުވަތަ 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ކަމަށާއި، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ހއ. ވަށަފަރުގައި ޚިދުމަތް 

އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެތް ދިނުމުގެ 

ކަމަށާއި، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑްގެ ހުރިހާ ޗެނަލެއްވެސް 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގައި ފެންނަކަމަށް 

ބުނެ، މިކަން ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި 

ހުށަހަޅައިފައިވާ މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، 

ސެޕްޓެންބަރު   23
2019 
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މުސްތަޤިއްލު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި، 

ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުންދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

ލަ ރައްދުވާ ސެޓްލިންކް ގޮތުން، މައްސަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް 

 އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދީފައިވީކަމާއި؛

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ސެޓްލިންކް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ހއ.ވަށަފަރުގައި 

ކުރުން )ކޭބަލް ޓީވީ( ގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ޚިދުމަތް ދެމުންނުދާކަމަށާއި، 

  އެކުންފުނިން 

ހއ. ވަށަފަރުގައި ދެމުންދަނީ 

އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، ހއ. 

ވަށަފަރުގައި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑާއި ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން ކޭބަލް ޓީވީގެ 

މަރެންޑަމް އޮފް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި މެ

އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް ޤާއިމްކޮށްފައި 

ވީނަމަވެސް، ޢަމަލީ މަސައްކަތް 

ފެއްޓިފައިނުވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 

 ވީނަމަވެސް؛
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ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ 

އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

 ބަލާއިރު؛މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ 

ހއ.ވަށަފަރުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

)ކޭބަލް ޓީވީ( ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ލައިސަންސް 

  ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި؛

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 

ހއ. ވަށަފަރުގައި ދެމުންދާ 

 3ޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ރީބްރޯޑްކާސް 

)ތިނެއް( ޕެކޭޖް )ސިލްވަރ ޕެކޭޖު: 

ރ )އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް 150

ރ 250ގޯލްޑް ޕެކޭޖު:  ،ރުފިޔާ(

)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އަދި 

ރ )ތިން 350ސްޓާރ ގޯލްޑް ޕެކޭޖް: 

ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(( ގެ 

)ސަތާރަ(  17ޗެނަލްތައް ހިމެނޭގޮތަށް 

ނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ޗެނަލެއް ބޭ

ދެމުންދާކަމަށާއި، ޚިދުމަތްދެމުންދަނީ 

ޑީކޯޑަރ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި، ޑީކޯޑަރ 

ރ 1,500އަގުތަކަކީ އައު ޑީކޯޑަރ 

)ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި ބައު 

ރ )އަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( 800ޑީކޯޑަރ 

އަށް ކަމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

ދާރާއިން މި ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އި 
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 ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އާއި،

ހއ. ވަށަފަރުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ދިނުމަށް މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑާއި ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަމަށް މީޑިއާނެޓް 

ޑުން މި ކޮމިޝަނަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

 މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ؛

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ހއ. ވަށަފަރުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ކަން 

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 22ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

)ހ( އާއި ވަނަ މާއްދާގެ 

 20ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފްވެފައިވާ 

ނޑައަޅައި،  ކަމަށް ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ގެ  2ޖަދުވަލު 

ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް ދީފައިވާތީ 

( މަގުން ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ 2,000

ރ 34,000)ސަތާރަ( ޗެނަލަށް،  17

)ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ( އިން 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
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 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ހއ. ވަށަފަރުގައި ސެޓްލިންކް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ސަތާރަ( ޗެނަލް  17ލިބިފައިނުވާ 

ޓްކުރަމުން ދިޔަކަން ރީބްރޯޑްކާސް 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 20ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 

ނޑައަޅައި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ކަ

ވަނަ  6ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ގޮތަށް  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި 

ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 2,000

)ސަތާރަ( ޗެނަލަށް،  17މަގުން 

ރ )ތިރީސް ހަތަރު ހާސް 34,000

ރުފިޔާ( އިން ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

  ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ކް ހއ. ވަށަފަރުގައި ސެޓްލިން

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދެމުންދާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 

)ތިނެއް( ޕެކޭޖް )ސިލްވަރ  3ތަފާތު 

ރ )އެއް ސަތޭކަ 150ޕެކޭޖު: 

ގޯލްޑް ޕެކޭޖު:  ،ފަންސާސް ރުފިޔާ(

ރ )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް 250



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   93 

 

ރުފިޔާ( އަދި ސްޓާރ ގޯލްޑް ޕެކޭޖް: 

ސް ރ )ތިން ސަތޭކަ ފަންސ350ާ

ރުފިޔާ(( ވިއްކަމުން ދާކަމާއި، ޑީކޯޑަރު 

ތަފާތު ދެ އަގަކަށް )އައު ޑީކޯޑަރ 

ރ )ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ( 1,500

ރ )އަށް 800އަދި ބައު ޑީކޯޑަރ 

ސަތޭކަ ރުފިޔާ(( ވިއްކަމުން ދިޔަކަން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 36މުގެ ގަވާއިދުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފްވެފައިވާ 

ނޑައަޅައި، ކޮމިޝަނުން  ކަމަށް ކަ

ފާސްކޮށްފައިނުވާ އަގެއް، ޚިދުމަތަކަށް 

ނަގާފައިވާތީ، ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ 2,000

)ފަހެއް( ފަހަރަށް  5ރޭޓުން 

ރ )ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( އިން 10,000

އިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް ޕްރަ

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ 

ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 

ރ )ހަތްދިހަ އަށް ހާސް 78,000

 30ރުފިޔާ( މިއަދުން ފެށިގެން 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި 

ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، ހއ. 

ދެމުންދާ ވަށަފަރުގައި ލައިސަންސްނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
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ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސެޓްލިންކް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް، މި 

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 

ންގެ އިއްތިފާޤުން ބައިވެރިވި މެންބަރު 

 ނިންމީއެވެ.

11 CAC-11/2019 
ޖޫން  17

2019 

މިއީ، ލައިސަންސް ނެތި 
ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 
އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި 
އިންޑިއާގެ، އެއަރޓެލް، ޑިޝްޓީވީ 
އަދި ސްރީލަންކާގެ ޑައިލޮގް 
މެދުވެރިކޮށް ކުޑަ އަގެއްގައި 

އިވާ ޗެނަލްތައް ބޮޑު ނަގާފަ
އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް 
ވިއްކާކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 

 މައްސަލައެކެވެ.

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

12 CAC-12/2019 
ޖުލައި  27

2019 

ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ  2019މިއީ، 
އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ 

އެކަނި ފަރާތަކީ ދެވިފައިވާ ހަމަ
އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް 
އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުކަމަށް ބުނެ، މި މުބާރާތް 
ދެއްކުމުގެ ރައިޓްސް ނެތި އެޓް 
އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
)އެން.ސީ.އެން( އިން 
ޅ.ނައިފަރުގައި މި މުބާރާތް ދައްކާ 
މައްސަލަ ބަލައި މިކަމުގެ 

ބުން އައިލެންޑް ސަބަ
ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް 
އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް ލިބެމުންދާ މާލީ 
ގެއްލުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ވީހާ 
އަވަހަކަށް އެޓް އޯލް ނެޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ  2019
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ހަމައެކަނި 
ފަރާތަކީ އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 
އެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުކަމަށް ބުނެ، މި މުބާރާތް 

ޓް އޯލް ދެއްކުމުގެ ރައިޓްސް ނެތި އެ 
ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެން.ސީ.އެން( 
އިން ޅ.ނައިފަރުގައި މި މުބާރާތް ދައްކާ 
މައްސަލަ ބަލައި މިކަމުގެ ސަބަބުން 
އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް 
އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް ލިބެމުންދާ މާލީ ގެއްލުން 
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޓް އޯލް ނެޓް 

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެން.ސީ.އެން( އިން ޕް
މި މުބާރާތް ދެއްކުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް 
އެދި ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން 
ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުގައި 
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމު ފުރިހަމަ 

ސެޕްޓެންބަރު  23  
2019 
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)އެން.ސީ.އެން( އިން މި މުބާރާތް 
ދެއްކުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި 

 އްސަލައެކެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ މަ

ނުވާތީ، އެކަން އިސްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅުމުން 

ން ކޮމިޝަނަށް ޙާޝިރުވެ ފޯމް އެފަރާތު
އިސްލާޙްކޮށްފައިވަނީ މުބާރާތް 
ނިމިފައިވަނިކޮށް ކަމަށްވާތީއާ، 
މައްސަލައިގެ ކޮންޓެންޓް 
)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް( އަކީ 
ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް 
ނުވާތީއާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ކޮންޓެންޓް 
ރައްކާކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ބްޜޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  16/2010
ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 

2012/R-20  ެރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ(
ގަވާއިދު( އިން ލާޒީމް ނުކުރާތީ، މި 
މައްސަލައިގެ ކޮންޓެންޓް ބެލޭނެ ގޮތެއް 
މިހާރު ނެތަތީ މައްސަލަ އިތުރަށް 

އެއް ނެތްކަމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެނޭ ޖާގަ
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
މެންބަރުންގު އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.  

13 CAC-13/2019 
އޯގަސްޓު  08

2019 

މިއީ، ށ. މަރޮށީގައި ގަވާއިދާ 
ޚިލާފަށް އެއާރޓެލް ޗެނަލްތައް 
ހިމަނައިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

ވީ( ގެ ޚިދުމަތް )ކޭބަލްޓީ 
ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއި، ކުރިން ށ. 
މަރޮށީގައި އެއާރޓެލް މެދުވެރިކޮށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން )ކޭބަލްޓީވީ( 
ގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދިޔައީ 
ނާދިލް މުއްތަހިދީން ޖަމްއިއްޔާގެ 
ނާދީ ކޭބަލް ނެޓްގެ ނަމުގައި 
ކަމަށާއި މިހާރު އެޚިދުމަތް ދެމުން 

ނެޓް ޕްރައިވެޓް އަންނަނީ ބަޑީސް
ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ކަން 
ބަޔާންކޮށް، މި މައްސަލަ ބަލައި 
ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ 
ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި 
އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނުގެ 

ބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ތަޙްޤީޤަށް ލި
 ބަލާއިރު؛

ބަޑީސްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވި ސިޓީގައި، 
އެފަރާތުން ށ.މަރޮށީގައި ދެމުންގެންދަނީ 
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތެއްކަމާއި 
އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ އިންޓަރނެޓް 
ޕެކޭޖްއާއެކު ސްޓްރީމް ސާވިސްއަކުން 

ނަލްތަކަކީ ފެންނަން ހުންނަ ޗެ
އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީއާއިން ފެންނަ 

  ޗެނަލްތަކެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އަދި،
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ މަރޮށީ 
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފޮނުވި 
ސިޓީގައި، ބަޑީސްނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން "އިންޓަނެޓް ޓީވީ ސެޓްޓޮޕް 
ބޮކްސް" މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދެމުން 

  ނަކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ،އަން

2019އޮކްޓޯބަރު  14  
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މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 16/2010

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 
ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކަށް ނުވާތީ، މި 
މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަންގެ 
އިޙްތިޞާޞުގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް 

ލާނެ ނޫންކަމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަ
ނޑައަޅައި  ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަ
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.

14 CAC-14/2019 
އޮކްޓޫބަރު  20

2019 

 2019އޮކްޓޫބަރު  15މިއީ، 
ވަނަ ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

އިން ގެނެސްދިން  13ޗެނަލް 
ރޮގްރާމްގައި،  'މަޑިސީލަ" ޕް

މޯލްޑިވްސް ޕލޮސް ސަރވިސްގެ 
ސްކްސްޕަރސަން ފިރިހެން 
ޖާނަލިސްޓުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ 
ކުރަމުންދާކަމަށާއި އެ މަޤާމަށް 
އަންހެނަކު އައްޔަންކުރި ފަހުން 
ސްޕޯކްޕަރސަން އަންގަވައިގެން 
"ފިރިހެން" ޖާނަލިސްޓުން 
ހައްޔަރުކުރަމުންދާކަމާއި، އަންހެން 

އުރު ފުލުހުންގެ ދަ
ހަނިވާންޖެހޭކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް 
ދައްކާފައިވާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ، 
ޙަޤީޤަތް ނެތް ވާހަކަތަކެއްކަމާއި 
މިވާހަކަތަކަކީ ރައްޔތުންގެ 
މެދުގައި ފުލހުންގެ ތަޞައްވަރު 
ގޯސްވެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 
ނަގަހައްޓައި ހަމަހަމަކަން 
ޤާއިމްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

އިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސޮއިކޮށްފަ
މުއާހަދާ ތަޢާރަޟުވާ 
ވާހަކަތަކެއްކަމާއި އަދި 
ދިވެހުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިން 
ކަށަވަރުކޮށްދޭ ދެ ޖިންސުގެ 
ހަމަހަމަކަމަށް ގޮންޖަހާދައްކާފައިވާ 
ވާހަކަތަކެއްކަމުން މިކަމުގެ 
ސަބަބުން އަންހުންނަށް 
މުޖުތަމަޢުގައި ދޭންވާ ޤަދަރު 

އެޅޭ ކަމެއް ކުޑަވުމަށް ބާރު

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
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ކަމުގައިވާތީ،  މަޑިސީލަ 
ޕްރޮގްރާމްގައި 

ބްރޯޑްކާސްޜްކުރުމުގެ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ 
ނޑާއި ޚިލާފު މިފަދަ  މިނގަ
ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދެމުންދާތީ 
މިކަންކަން ބައްލަވާއި ފިޔަވަޅު 
އަޅުއްވައދެއްވުން އެދި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް.

15 CAC-15/2019 
18 

ޑިސެންބަރު 
2019 

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އެޗްޑީ 
ކޭބަލް ޓިވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް އާންމުންނަށް 
ދޫކުރާކަމަށާއި، ހުއްދަނެތްކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވޭ ޗެނަލްތައް 
ދޫކުރާކަމަށާއި، ޗެނަލްތައް ދުވަސް 

، ދުވަހުން ބަދަލުކުރާކަމަށް ބުނެ
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ.

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
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 :9 ޖަދުވަލު 
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# 
 

މައްސަލަ  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 
ނިންމި 
 ތާރީޚް 

1 IMCAC-01/2019 
އޭޕްރިލް  08

2019 
 

މިއީ، ޗޮއިސް އެންޑް ޕްލަސް 
އިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 
ލައިސަންސްނެތި ޤާނޫނާއި 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރާކަމަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކު 
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

 މައްސަލައެކެވެ.

ޗޮއިސް އެންޑް ޕްލަސް އިން 
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ލައިސަންސްނެތި 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައާ 
 ގުޅިގެން، ޗޮއިސް އެންޑް ޕްލަސްގެ ނަމުގައި
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ވޭވްލެންތް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަމާއި؛
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވޭވްލެންތް 

ގައި  2019ޖޫން  12ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ކު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ފޮނުވި ސިޓީއާއެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ވޭވްލެންތް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ 

  އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި،
ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

ގެ ޚިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޭބަލް ޓީވީ 
ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ވެސް 

  މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އާއި؛
މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މުޅި 

އްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާ
ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ 
ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ އާއި، މީޑިއާނެޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 'ހިޓްސް ކޭޑީއެޗް 

ޖުލައި  30
2019 
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ޕެކޭޖް' އަކީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މީޑީއާނެޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެމުންދާ 

ޚިދުމަތް ހިމެނުމަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
 ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ޕެކޭޖަކަށްވާތީ؛

ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހދ. 
ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެމުންދާ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ވޭވްލެންތް 
ޕްރައިވެޓް  ލިމިޓެޑުގެ ނެޓްވޯރކްގައި 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 'ހިޓްސް 

ޗް ޕެކޭޖް' ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން ކޭޑީއެ
ކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން 
އޮތަތީ، ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް 
ނޑައަޅައި މި  ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަ
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

ން މައްސަލަ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު
 ނިންމީއެވެ.

2 IMCAC-02/2019 
އޭޕްރިލް  09

2019 
 

މިއީ ސިންމަން ދޮންވެލި 
މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި ޗެނަލް 

 BBC Worldރައިޓްސް ނެތި 
News  ްދައްކަމުން ދާކަމަށ

ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް 
އައިސްފާވާތީ ބަލާފައިވާ 

 މައްސަލައެކެވެ.

 _ އެއް މައްސަލަ   ނުނިމޭ 

3 IMCAC-03/2019 
އޭޕްރިލް  21

2019 
 

 19މިއީ، ރާއްޖެ ޓީވީއިން 
އޭޕްރީލް  12 ،2019އެޕްރީލް 

 2019މާރިޗް  29 ،2019
ގައި  2019މާރިޗް  22އަދި 

ގެނެސްދިން 'މާކަނާ ޝޯ' ގައި 
"ޅައި" މިފަދަ  ،"އެ އާލާތުނޮ"

ހުތުރު ބަހުރުވައިން ކޮންޓެންޓު 
 ގެނެސްދީފައިވާތީއާއި ޢާންމު 
ގޮތެއްގައިވެސް މާކަނާ ޝޯގައި 
ހުތުރު ބަހުރުވަ ބޭނުންކުރާކަން 
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ 
ކޮމިޝަނުން ބަލާ 

 މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް 

ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި

ނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ

ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް 

 ،ލިބިދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

މައްސަލަ ރައްދުވާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް 

 ޖަވާބުދާރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު 

 ފައިވާކަމާއި؛ މިގޮތުން؛ދީ

9 
ސެޕްޓެންބަރު 

2019 
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 12 ،2019އެޕްރީލް  19ޓީވީއިން  ރާއްޖެ

އަދި  2019މާރިޗް  29 ،2019އޭޕްރީލް 

ގައި ގެނެސްދިން 'މާކަނާ  2019މާރިޗް  22

މިފަދަ  "ޅއ" ،"އެ އލތނ"ޝޯ' ގައި 

ހުތުރު ބަހުރުވައިން ކޮންޓެންޓު 

ގޮތެއްގައިވެސް  ގެނެސްދީފައިވާތީއާއި ޢާންމު

ހުތުރު ބަހުރުވަ މާކަނާ ޝޯގައި 

ބޭނުންކުރާކަން ކޮމިޝަނަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

މި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހަތަރު 

ފަހަރެއްގެ މަތިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ރާއްޖެ 

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ؛ފުރުސަތުދީފައިވާކަމާއި

ރީވުމަށް މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާ، މިގޮތުން

ދަންނަވާ ފޮނުވި ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ 

ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ސިޓީގައި އެ 

ސްޓޭޝަނުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 

ހުރުމާއި މައްސަލައާގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ ބޮޑު 

ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ 

ފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީ

 ދެއްވުންއެދިފައިވާކަމާއި؛

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އެދިފައިވާ ފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީ، 

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަންނަވާ 

ފޮނުވި ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ 

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
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މައުޟޫޢީ މައްސަލަ އެދިފައިވަނީ 

ދިރާސާކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން އެ 

ސްޓޭޝަނަށް އެނގެން ޖެހޭކަންކަން 

ހުރުމާއިއެކު، ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުޝޫޢީ 

 ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚް 

 ،އެނގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށާއި

އްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްގެ ޚިލާފްވާކަމަށް މަ

ބެލެވޭ މާއްދާއާއި ޚިލާފްވާކަމަށް ބެލެވޭ 

ސަބަބު އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ދިނުމަށްވެސް 

 އެދިފައިވާކަމާއި،

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް ބަޔާންކޮށް، 

ކޮމިޝަނުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ދަންނަވާ ފޮނުވި ފުރަތަމަ ސިޓީގައި 

އްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްގެ ޚިލާފްވާކަމަށް މަ

ބެލެވޭ މާއްދާއާއި ޚިލާފްވާކަމަށް ބެލެވޭ 

ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަން 

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ބަޔާންކޮށް، 

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ފޮނުވުނު ތިންވަނަ ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ، ރާއްޖެ 

 3ޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ޓެލެވި

( ސިޓީ ގައި 2019ޖުލައި  8ވަނަ )

ވަނަ  43ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް 

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގައި ބުނާ 

ގޮތުން ހާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 

ތަ ހިންގޭ މެނުވީ، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަށް ނުވަ 
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މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި  2ތަޙްޤީޤަކާއިމެދު 

ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމަން ވާނެކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މި މަްއސަލައިގައި 

ފުރަތަމަ ވެސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް 

މަސް  2ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަންގާފައިވަނީ 

ދުވަސްވާން ގާތްވެފައިވަނިކޮށްކަމަށް 

 ؛ވެސްބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަ

ގައި ފޮނުވި  2019ޖުލައި  15ކޮމިޝަނުން 

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  16/2010ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  43ޤާނޫނު( ގެ 

)ދޭއް( މަސްދުވަހަކީ،  2ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ން މެނުވީ، ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިގެ

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ 

ތަޙުޤީޤަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް 

މި މުއްދަތު ގުނަން ، ދީފައިވާ މުއްދަތުކަމާއި

ފަށާނީ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

ތާރީޚުން ފެށިގެންކަމާއި، އާންމު އުސޫލަކުން 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ހޭދަވާ 

އްދަތު ގުނަމުންދަނީ ރަސްމީ ބަންދު މު

ދުވަސް ނުހިމަނާ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް، މި 

އެޕްރީލް  21މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

ގައި ކަމަށްވެފައި، މައްސަލައާ  2019

ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަންނަވާ ރާއްޖެ 

ޓީވީއަށް ފޮނުވި ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސިޓީ 

( LCM/PRIV/2019/94-427)ނަންބަރު 
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ގައި ކަން  2019މެއި  29ފޮނުވާފައިވަނީ 

ޖުލައި  18ބަޔާންކޮށް މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 

ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް  2019

 ދަންނަވާފައިވާކަމާއި،

އެޕްރީލް  21މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

ގައި ކަމަށްވެފައި، ރަސްމީ ބަންދު  2019

 2އްދަތު ގުނުމުން، ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ މު

ޖުލައި  22މަސް ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަކީ 

ކަމަށްވާތީ އާއި، މައްސަލައަށް  2019

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް 

ފޮނުވި އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ 

ގައި ކަމަށްވާތީ އާއި، ެއ  2019މެއި  29

ން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތު

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ތަފާތު ހަތަރު ފަހަރެއްގެ 

މަތިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާތީ، 

މި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ޤާނޫނުން ދީފައިވާ 

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަވެގެން މައްސަލަ 

ނިންމިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތީ، 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2019ލައި ޖު 15

ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ހާއްސަ ހާލަތު 

( "ހުށަހެޅޭ 5ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގެ ނުކުތާ )

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ސާފުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ލިބުމުގައި 

ބޭނުންވާ  ލަސްވުން ނުވަތަ ތަހުގީގަށް 

ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުލިބުން" ގެ ދަށުން 
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 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އާއި؛

ގައި  2019ޖުލައި  15ކޮމިޝަނުން 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަންނަވާ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް 

ފޮނުވި ސިޓީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ 

ޓީވީގެ ފަރާތުން މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީ 

 24ވާބުދާރީ ވެފައިނުވާކަމާއި، ގޮތުން ޖަ

ގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން  2019ޖުލައި 

ފޮނުވި ސިޓީގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

އިޖުރާއީ ގޮތުން އެ ސްޓޭޝަނުން 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާކަމުގައި ވާތީ އާއި، ިމ 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީއިން 

 ބަލާއިރު؛  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކަށް ނަޒަރުކޮށް 

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުހަލާގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ކަމާގުޅޭ 

ގަވާއިދުތަކުގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން 

ތަޙުޤީޤުގެ އެންމެހާ އިޖުރާޢަތުތައް 

ފުރިހަމަކޮށް އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

މިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހަތަރު ޕްރައިވެޓް ލި

ފަހަރެއްގެ މަތިން ދިން ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން 

ފަހު ދެ ފުރުސަތުގައި ތަކުރާރުކޮށް އިޖުރާއީ 

ނުކުތާ ނަގާފައިވަނީ، ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އިޖުރާއީ ގޮތުން 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން 

މިއީ ، ސާފުކޮށްދީފައިވަނިކޮށް ކަމުގައިވާތީ 

އަޅާފާނެ ، މައްސަލަ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ

ފިޔަވަޅަކުން ބަރީޢަވުމަށް  ކުރަމުންދާ 
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 މަސައްކަތެއް 

(willful blindness ެކަމުގައި ބެލުމުގ )

 ފުރުސަތު އޮތަތީ؛

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހަތަރު  ،އަދި

ފަހަރެއްގެ މަތިން ދިން ފުރުސަތުގައިވެސް 

އިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރަ

މައްސަލައަށް މައުޟޫޢީ ގޮތުން 

ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލައާ 

ގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

( 2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދެވަނަ ހަމައިގެ )

ނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު  )އިޖުތިމާއީ މިންގަ

އަދި އިޝާރާތްތައް ބޭނުންނުކުރުން( 

ރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން ނަންބަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 

ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މައްސަލައަށް 

ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވި ސިޓީތަކުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ އާއި، 

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ 

ހައި އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް އެންމެ

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

އެޕްރީލް  19ޓީވީއިން  ބަލާއިރު، ރާއްޖެ

މާރިޗް  29 ،2019އޭޕްރީލް  12، 2019

ގައި  2019މާރިޗް  22އަދި  2019

  ގެނެސްދިން 'މާކަނާ ޝޯ' ގައި

މުޖުތަމައުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ނޑު ހިފެހެއްޓިފައި އަދަބު  އަހުލާގީ މިންގަ
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ނުވާކަމަށް ފެނުނު ހިނދު އަދި އެ 

ކޮންޓެންޓްގައި އެފަދަ ބަސްތަކާއި އަޑުތައް 

ތަކުރާރުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

ފެނުނު ހިނދު، މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

( 2ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދެވަނަ ހަމައިގެ )

އީ މިންގަނޑުތަކަށް ވަނަ ނަންބަރު )އިޖުތިމާ

ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތްތައް 

ބޭނުންނުކުރުން( އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް 

ނޑައަޅައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ކަމަށް ކަ

 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44ޤާނޫނުގެ 

ކުށް އިސްލާޙުކޮށް  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން 

ޖެހޭ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކުރަން

ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ލައިސަންސް 

ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވީހިނދު، އަދި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު 

ކުރުވުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ 

ން ޒިންމާއަކަށް ވެފައި، އެފަރާތަކު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކަށް އެފަރާތަކުން 

ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ވީހިނދު، 

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ 

އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ 

އަސަރުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 

މުގެ ގަވާއިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް 

އާ އެއްގޮތަށް "މާކަނާ ޝޯ" ޕްރޮގްރާމް މީގެ 

ފަހުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށާއި، 

 ވަނަ  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ގެ  )ހ( މާއްދާގެ

މި ކޮންޓެންޓްގެ ރިޕީޓް  ،ދަށުން

 އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު  ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ

ރާއްޖެ  މެނުވީ ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް 

ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އެންގުމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި  މި މައްސަލަ ބެލި

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމީއެވެ.

 

4 IMCAC-04/2019 
އޭޕްރިލް  22

2019 
 

ން އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ސިންމަ
ރިސޯޓްގައި ޗެނަލް ރައިޓްސް 

 BBC World Newsނެތި 
ޗެނަލް ދައްކަމުން ދާކަމަށް 
ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް 

 އައިސްފާވާތީ ބަލާ މައްސަލަ 

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް 

5 IMCAC-05/2019 
މެއި  26

2019 
 

މެއި  23މިއީ، ސަންގު ޓީވީއިން 
އިން  22:00ގެ  2019
ގެން ގެނެސްދިން ޑްރާމާ ފެށި

ސިލްސިލާ 'ރޯހާ ފުއްޓަރު' ގައި 
މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު އަޚުލާޤަށް 
ނުފެތޭ، ބަދު އަޚުލާޤީ 

މަންޒަރުތަކެއް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

   ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން 
 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މި 
ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ މައްސަލައާ 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން 
ކުރުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ 
ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ، ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން
ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ ސަންގު ޓީވީ އަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް 
އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމާއި؛ 

 މިގޮތުން؛

ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް 

ޖުލައި  08
2019 
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ނަށް ގައި  ކޮމިޝަ 2019ޖޫން  26ވަޙީދު، 
ހާޒިރުވެ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެއްވި 

މެއި  23ބަޔާނުގައި، ސަންގު ޓީވީއިން 
އިން ފެށިގެން  22:00ގެ  2019

ގެނެސްދިން ޑްރާމާ ސިލްސިލާ 'ރޯހާ 
ފުއްޓަރު' ގައި "ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 
މަންޒަރު އޮރިޔާންކާޑުގެ ގޮތުގައި 
ނުބެލޭނެކަމަށާއި އެ ފިލްމުން ދައްކަނީ 

ކު ރައްޓެހިވެގެން ޒިނޭކުރާ މަންޒަރެއް ދެމީހަ
ނޫންކަމަށާއި އެ ފިލްމުގައި ފެންނަނީ 
ދެމަފިރިއަކު ކައިވެނި ކޮށްގެން އެއްދާންކުރާ 

ކަމަށް ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ” މަންޒަރު
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 
އިބްރާހީމް ވަޙީދު ފާހަގަކުރައްވާފައި 

 ވީނަމަވެސް،

ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙުޤީޤުގެ އެންމެހާ  ޤާނޫނީ
އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް 
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ސަންގު 

 22:00ގެ  2019މެއި  23ޓީވީއިން 
ހާއިރު ގެނެސްދިން ޑްރާމާ ސިލްސިލާ 'ރޯހާ 
ފުއްޓަރު' ގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓުގައި 

ންޒަރު ޖިންސީ ގުޅުން ސިފަވާ މަ
ހިމެނިފައިވާތީ، މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ ހަމައިގެ  2ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
( ވަނަ ނަންބަރު )އޮރިޔާންކާޑާއި 3)

އޮރިޔާންކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ 
އެއްޗިއްސާއި ޖިންީސ ގުޅުން ސިފަވާ 
މަންޒަރާއި އަޑު ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް 

ޚިލާފް  ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން.(  އާ 
ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން 

ނޑައަޅައި؛  ކަ

 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ  44)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ދަށުން، މިފަދަ މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ 
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި ޖިންސީ ގުޅުން 

ތަށް ސިފަވާ މަންޒަރު ނުހިމެނޭނެ ގޮ
ކޮންޓެންޓް ބައްޓަން ކުރުމަށް ކޮކޯނާ 
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް 
އެންގުމަށާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44ގެ 
ނަންބަރުގެ ދަށުން، މަޢާފަށް އެދި ބަޔާނެއް 
ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި 

ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  2019ޖުލައި  22ބަޔާން 
އާ  10:00އާއި  08:00ކުރިން، އެއް ރޭ 

ދެމެދު ސަންގު ޓީވީ އިން ޢާންމުކުރުމަށް 
ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
އަށް އެންގުމަށް މި މައްަސލަ ބެލި 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.

6 IMCAC-06/2019 

09 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2019 
 

މިއީ، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް )ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް( 

އިން 'އައިސްޓީވީ' އަކީ  
އެފަރާތުގެ ޗެނަލެއްކަމަށް 
ބުނެފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުން 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް )ރީ

ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް( އިން 'އައިސްޓީވީ' އަކީ  
އެފަރާތުގެ ޗެނަލެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، 
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މި މައްސަލައާ 
ގުޅިގެން، ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 
މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން 

ދާއިރު، ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ 
ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގެންވާ ފުރުސަތު ޖަވާބުދާރިވުމަށް އެކަށީ
 ދީފައިވީކަމާއި؛

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ މީޑިއާނެޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް 
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ސެޕްޓެންބަރު  6ލިމިޓެޑްގެ ލެޓާރހެޑްގައި 
ގައި އައިސްޓީވީގެ ސިޓީއެއް  2019

ރހެޑް ފޮނުވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ނުބައި ލެޓަ
އަކަށް ޕްރިންޓް ކުރެވިގެންކަމަށާއި، 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ގައި   2019ސެޕްޓެންބަރު  6ލެޓާރހެޑްގައި 

23 

 ސެޕްޓެންބަރު

2019 
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ފޮނުވި ސިޓީގައި ހެޑް އޮފް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން 
ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އަބްދުލް އަޒީޒް 
އިބްރާހިމްއަކީ އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 

އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ޕްރައިވެޓް  އެންޑް
ލިމިޓެޑްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތާ 
ޙަވާލުވެހުންނެވި ފަރާތްކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ  
އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

ރު، މީޑިއާނެޓް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއި
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލޭނޭ ޖާގައެއް 
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި  ނެތްކަމަށް ކަ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

7 IMCAC-07/2019 
އޮކްޓޯބަރ  14

2019 
 

އޮކްޓޫބަރު  06ސަންގު ޓީވީއިން 
އިން  20:20ގެ   2019
އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  20:25

ކޮންޓެންޓުގައި ސަލަފުގެ ބައެއް 
ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ރިޝްވަތު 
ނަގައިގެން ދީނީ ފަތުވާ 
ނެރެފައިހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، 
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ 

 މައްސަލައެކެވެ.

އިވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފަ .1

އޮކްޓޫބަރު  06ތުހުމަތާ ގުޅިގެން 

އިން  20:20ގެ   2019

އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  20:25

ކޮންޓެންޓް ބެލިބެލުމުގައި، 

މައްސަލައިގައި ބުނާ ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން. 

ގެ   2019އޮކްޓޫބަރު  6 .2

އަށް  20:25އިން  20:20

ސަންގު ޓީވީން 

ޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ބްރޯ

ކޮންޓެންޓުގައި ސަލަފު 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ނިސްބަތްކޮށް 

24 

ޑިސެންބަރު 

2019 
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ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދީފައި 

ވީނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކަކީ 

ތުޙުމަތުތަކެއްކަމާއި އެ ވާހަކަތައް 

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ  ،ނިސްބަތްވަނީ

"ބައެއް" މެންބަރުންނަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ކަމަށްވާތީ

ރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ކޯޑް އޮފް ޕް

( އަށް 1ހަމައިގެ )

ނަޒަރުކުރާއިރު، އެ މިންގަނޑާ މި 

ކޮންޓެންޓު ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވެން 

 ނެތްކަން ފަހާގަކުރެވިފައިވާކަން 

ގެ   2019އޮކްޓޫބަރު  06ސަންގު ޓީވީއިން 

އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  20:25އިން  20:20

 ކޮންޓެންޓު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 

ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްނުވާ ކަމަށް މައްސަލަ 

ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.
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 :10 ޖަދުވަލު 

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި 2018ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2019 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް 8201ވާ ވަނަ އަހަރު ބަލާފައި 9201

# 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ތާރީޚް 
 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 

މައްސަލަ ނިންމި 
 ތާރީޚް 

1 CAC-06/2018 
ޖުލައި  25

2018 
 

ހިންނަވަރުގައި ލައިސަންސް  މިއީ ޅ.
ފްރީ ޑިޝް ޓީވީ،  ،ނެތި އެއާރ ޓެލް

ޑިއޯކޯން އަދި ޑައެލޮގް ގެ ޗެނަލްތައް ވީ
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ކަމާއި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައް 
ރިސީވްކުރަމުން ގެންދަނީ 

 68ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށްކަމާއި 
)ފަސްދޮޅަސް އަށް( ޗެނަލެއް 
ދައްކަމުންދާކަމަށް ބުނެ 

 ޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.ހުށަހަ

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ލައިސަންސް 
ނެތި އެއާރ ޓެލް، ފްރީ ޑިޝް 
ޓީވީ، ވީޑިއޯކޯން އަދި ޑައެލޮގް ގެ 
ޗެނަލްތައް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާ ކަމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓް 
ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައް 
ރިސީވްކުރަމުން ގެންދަނީ 
ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށްކަމާއި 

ޗެނަލެއް ދައްކަމުންދާކަމަށް  68
ބުނެ، ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ 

ގުޅިގެން ބެލި މި މައްސަލައިގައި،  
ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 
މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 
ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 
ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 
ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 
ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލަ 
ރައްދުވާ ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް ދިން 

 ފުރުސަތުގައި؛
ރީވެ ފޮނުވި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާ

ސިޓީގައި ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޅ. 

ހިންނަވަރުގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ނުދޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އެ 

2019މެއި  27  
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ކުންފުނީގެ ނެޓްވޯރކް 
ބޭނުންކޮށްގެން މީޑިއާނެޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކޭބަލްޓީވީ 
ޚިދުމަތް ދޭކަމާއި، ޅ. 

ދެމުންދާ  ހިންނަވަރުގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
)ކޭބަލް ޓީވީ( ގައި ހިމަނާފައިވާ 
ޗެނަލްތަކަކީ، މީޑިއާނެޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް 
ޕެކޭޖު" ގެ ޗެނަލްތައް ކަމަށްވާތީ 
އާއި، އެ ޗެނަލްތައް ދެއްކުމަށް 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 
މީޑިއާނެޓާއެކު ކޮށްފައިވާ 

ރިމަންޓްގެ ކޮޕީއެއް އެގް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާތީ 

  އާއި؛
ޅ. ހިންނަވަރުގައި ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 
ދެމުންދަނީ އިންޓަރނެޓްގެ 
ޚިދުމަތްކަމާއި، މީޑިއާނެޓާއި 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ގުޅިގެން "މީޑިއާނެޓް" ކޭބަލް ޓީވީ 

އްކަތް ސާވިސް ދިނުމުގެ މަސަ
ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެއާރ ޓެލް، 
ފްރީ ޑިޝް ޓީވީ، ވީޑިއޯކޯން އަދި 
ޑައެލޮގް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް 
ދެމުންނުދާކަމަށް ފާދިއްފޮޅު 
ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާއިންނާއި  ފާދިއްޕޮޅު 
ހިންނަވަރު ޕޮލިސްޓޭޝަނުން 

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީއާއި،
ލިމިޓެޑުން  ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ދޭ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ 
މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 
ގުޅިގެން ދޭ ޚިދުމަތެއްކަމަށް 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

  މައުލޫމާތުދީފައިވާތީ؛
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޅ. ހިންނަވަރުގައި ދެމުންދާ 
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ޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ރީބްރޯޑްކާސް 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 
ނެޓްވޯރކްގައި މީޑިއާނެޓް 

ހިޓްސް “ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
ގެ ޚިދުމަތް ” ޕެކޭޖް

ފޯރުވައިދިނުން ކަން ކޮމިޝަނުގެ 
ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ 

މަށް ބެލޭނޭ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަ
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި  ކަ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

2 CAC-07/2018 
ޖުލައި  25

2018 

ތ.ތިމަރަފުށީގައި އެއާރ ޓެލް،  ،މިއީ
ޑިޝް ޓީވީ އަދި ޑައުލޮގް މެދުވެރިކޮށް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ސެޓްލިންކް
ލައިސަންސެއް ނެތި ޗެނަލްތަކެއް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ކަމާއި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައް 
ރިސީވްކުރަމުން ގެންދަނީ 

 89މެދުވެރިކޮށްކަމާއި  ޑިޝްއެންޓަނާ 
ޗެނަލެއް ދައްކަމުންދާކަމަށް ބުނެ 

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

 
 
 

 މައްސަލައެއް   މޭ ނުނި 
- 

3 CAC-08/2018 
ޖުލައި  25

2018   

މިއީ، ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ރ. މީދޫގައި ލައިސަންސެއް 
ނެތި އެއާރ ޓެލް މެދުވެރިކޮށް 
ޗެނަލްތަކެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާ ކަމާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ 

ވްކުރަމުން ގެންދަނީ ޗެނަލްތައް ރިސީ 
 81ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށްކަމާއި، 

)އަށްޑިހަ އެކެއް( ޗެނަލެއް 
ދައްކަމުންދާކަމަށް ބުނެ 

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ރ. މީދޫގައި 
ލައިސަންސް ނެތި، ޤާނޫނާއި 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ރީބް
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައާ 
ގުޅިގެން، ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 
މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 
ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 
ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ފައިވާ އެންމެހާ ބަޔާންކޮށް 
ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ޖަނަވަރީ  7  
2019 
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ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލަ 
ރައްދުވާ ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް  ޖަވާބުދާރިވުމަށް 
 ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމާއި؛
ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
 އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަކީ ރ. މީދޫގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 23ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން 
ގައި  2014ނޮވެންބަރު 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 
ފަރާތެއްކަމާއި ކޮމިޝަނުން 

ޗެނަލް  7ފާސްކޮށްދީފައިވަނީ 
 ،13)ޓީވީއެމް، ވީޓީވީ، ޗެނަލް 

ސަންޓީވީ، ދި ޓީވީ، ޗެނަލް ވަން 
ހިމެނޭނެހެން  އަދި ރާއްޖެޓީވީ(

 ބޭސިކް ޕެކޭޖް ކަމާއި؛
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ފައިންޑް 
ޕްރޮފިޓް އިންވެސްޓްމަންޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި 
ސިޓީއާއެކު، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑާއި ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ރ. މީދޫގައި 

ޚިދުމަތް ކޭބަލްޓީވީ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ 
އެއްބަސްވުމެއްގެ ކޮޕީ 
  ހުށަހަޅައިފައިވާތީއާއި؛
ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ރ. މީދޫގައި ކޭބަލް 
ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން 
ދަނީ މީޑިއާނެޓް  ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓް 

ލިމިޓެޑްގެ ހިޓްސް  ޕްރައިވެޓް
ޕެކޭޖުގެ ޚިދުމަތް ކަމަށް 
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި؛



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   116 

 

މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ 
މުޅި ރާއްޖެއަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް 

ކަމަށްވާތީއާ، ދީފައިވާ ފަރާތެއް 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
ހިޓްސް ޕެކޭޖަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް 
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ފާސްކޮށްދީފައިވާ ޕެކޭޖަކަށްވާތީ؛
ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫގައި 
ދެމުންދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ތަކީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ޚިދުމަ
ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ 
ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން ކަން 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން 
އޮތަތީ، ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލޭނޭ 

އި ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅަ
މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

4 CAC-11/2018 
އޮކްޓޫބަރު  10

2018   

އިން ގެނެސްދިން  13މިއީ، ޗެނަލް 
 5"އޮޅުވާލި ވޯޓު" ޕްރޮގްރާމްގައި 

 21:40ދުވަހުގެ  2018އޮކްޓޫބަރު 
ނެގިކަމަށާއި ބޮޑު  ގައި، ވޯޓު ވަގަށް 

ވަގު ޝަރީފު ކަމަށް ބުނެ، 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 
އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ނަޒާހަތްތެރި 
ކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު 
އުފެދޭ ޞައްޙަނޫން އަދި ސާބިތުނުހިފޭ 
ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި، އެ ބޭފުޅާގެ 
ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން 

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ، ލިބޭގޮތަށް
މުޚާތަބުކޮށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް 

އިން ގެނެސްދިން  13ޗެނަލް 

 5"އޮޅުވާލި ވޯޓު" ޕްރޮގްރާމްގައި 

ދުވަހުގެ  2018އޮކްޓޫބަރު 

ވޯޓު ވަގަށް  ،ގައި 21:40

ށާއި ބޮޑު ވަގު ޝަރީފު ނެގިކަމަ

އިލެކްޝަން  ،ކަމަށް ބުނެ

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު 

ޝަރީފްގެ ނަޒާހަތްތެރި ކަމާމެދު 

ޖަނަވަރީ  28

2019 
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ވަގުތުން ޓެލެކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 
 ބުނެ، ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު 

އުފެދޭ ޞައްޙަނޫން އަދި 

ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު 

ފަތުރައި، އެ ބޭފުޅާގެ ޤަދަރާއި 

ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް، 

ންގެ ކުރިމަތީގައި ރައްޔިތު

މުޚާތަބުކޮށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް 

ވަގުތުން ޓެލެކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

ބުނެ، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި 

 މިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ 

ކޮންޓެންޓްގައި އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނުއާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް 

ށް ބެލެވިގެން ކުރިޔަށް ހިމެނޭކަމަ

ގެންދިޔަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ 

މަރުހަލާގައި އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

 22 ،ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު

ގައި  2018ނޮވެންބަރު 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރައްވާ އަދި ޢަމަލުކުރަން 

އަބުރު ، ޅިގެންފެއްޓެވުމާ ގު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބެލެވޭތީ 
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ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ 

 މައްސަލަތައް، 

އިން  2018ނޮވެންބަރު  22

ފެށިގެން ބަލަމުންދާނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން 

 އިވާކަމާއި؛ ނިންމާފަ

މިގޮތުން، މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް 

ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

ލަ ރައްދުވި ޙައްޤުތައް މައްސަ

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން،

ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް ދިން 

 ފުރުސަތުގައި؛

މީޑިއާ  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

" އިގެ ފަރާތުން ދިން 13"ޗެނަލް 

މައްސަލައާ ގުޅޭ  ބަޔާނުގައި

ކޮންޓެންޓްގައި ވާހަކަ ދެއްކި 

ޗެނަލް  ،ބޭފުޅަކު ދެއްކި ވާހަކަ
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އިން ލައިވް ކުރަމުން  13

ދިޔައިރު ކޮންޓެންޓުގައި ހިމެނެނީ 

ކޮންބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަކަމެއް އަދި 

ބޭފުޅަކާމެދު ދޮގު ތުޙުމަތެއް ނޫނީ 

ބޭފުޅެއްގެ އަބުރަށް 

 13އަރައިގަންނަކަމެއް ޗެނަލް 

އެއީ ކޮން ، ނގޭކަމަށާއިއަށް ނޭ

ބޭފުޅެއް ކަން ސީދާ ޔަޤީންކަމާއެކު 

އެނގޭނަމަ އަޑު 

ނޑާލާނެކަމާށާއި އެ ކޮންޓެންޓް  ،ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓެއް ވެސް 

މައްސަލައިގެ  ،ނުކުރާނެކަމަށާއި

ކޮންޓެންޓްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި 

ދަށުރޮނގު ދަމާފަ ހުރި 

ތަންތަނުގައި ފާހަގަކޮށްފަ ހުރީ 

ންނަށް ކިޔާ ބައެއް ބޭފުޅު

ވަނަންކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް 

ނަންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ 

ބޭފުޅާއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް 

ބޭނުންކުރެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް 

ކަމަށް އިޙްސާސްކުރެވެނީ ކަމަށް 

އަށް ބޮޑަށް  13ޗެނަލް 

ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައި 

  ؛ވީނަމަވެސް

އްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓު މަ

އޮކްޓޫބަރު  5ބެލިބެލުމުގައި 
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 21:39ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2018

 13ޗެނަލް  ،އަށް 21:43އިން 

އިން 'އޮޅުވާލި ވޯޓު' ގެ ނަމުގައި 

ޕިޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި 

ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ޙަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި 

ނީ ވާހަކަ ފައްޓާވާފައިވަ ،ބޭފުޅާ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 

އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ ފުރިހަމަ ނަން 

ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކަމަށްވާތީ 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ  ،އާއި

ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފަށް 

ނިސްބަތްކޮށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 

ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެ 

ފަރާތުގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް 

ކަމަށް ފެނުނު  އުނިކަން އަންނާނޭ

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ހިނދު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ 

( ވަނަ ނަންބަރު 1ހަމައިގެ )

)މީހުންގެ އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ 

ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރުން( އާ 

ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ؛ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް  މިއީ،

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ 
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( ވަނަ ނަންބަރާ 1ހަމައިގެ )

މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 

" އިން 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް 

ޚިލާފުވި ދެވަނަ ފަހަރުކަމުގައިވާތީ، 

 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ނަންބަރުގެ ދަށުން މިފަދަ 

ކޮންޓެންޓުތައް ފޮނުވުމުގައި 

މީހުންގެ އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ 

ދިރިއުޅުމަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ 

ނިކަމެތިކަމެއް ނުލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް 

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

މީޑިއާ ރިންގް  ސަމާލުވުމަށް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 

 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަޢާފަށް 

 ،އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި 

ވާ  2019ފެބުރުވަރީ  14ބަޔާން 

އެއް  ،ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން

 އާ  10:00އާއި  08:00ރޭ 

އިން  13ދެމެދު ޗެނަލް 

ޢާންމުކުރުމަށް މީޑިއާ ރިންގް 

ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް ޕްރައިވެޓް 

ކޮމިޝަންގެ  މި މައްސަލަ ބެލި

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
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މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ނިންމީއެވެ.

 

5 

CAC-12/2018, 
CAC-

13/2018,CAC-
14/2018,CAC-

15/2018 

އޮކްޓޫބަރު  10
2018   

އޮކްޓޫބަރު  04އިން  13މިއީ. ޗެނަލް 
 21:53ރޭ ވަނަ ދުވަހުގެ  2018
"އޮޅުވާލި ވޯޓު"  ،އަށް 23:03އިން 

ގެ ނަމުގައި ވަގުތުން ގެނެސްދިން 
ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޕީޕީއެމް އޮފީސް 
ސަރަހައްދުން ވަގުތުން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ހަރަކާތުގައި "ވޯޓް 
އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށާއި، ޝަރީފު 
ހައްޔަރުކުރުމަށާއި، ވޯޓުން ވައްކަން 

ޝަންގެ ރައީސްގެ ކޮށްފިކަމަށާއި، ކޮމި
އެކައުންޓަށް ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ 
ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އީސީ ޝަރީފު 
ވޯޓުގައި މަކަރު ހެދިކަމަށާއި، އީސީ 
ޝަރީފުގެ ކަންފަތަށް ހުރީ 
ތިމަރައެޅިފައިކަމަށާއި، އަނގޮޓީ 
ޝަރީފު" ކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަން 
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު 

ރިކަމާމެދު ޝަރީފްގެ ނަޒާހަތްތެ 
ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ 
ޞައްޙަނޫން އަދި ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު 
މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި، އެ ބޭފުޅާގެ 
ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް އުނިކަންލިބޭ 
ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި 
މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ 
މަންޒަރު ވަގުތުން 

ށް ބުނެ، ބްރޯޑްކާސްކޮށްފައިވާކަމަ
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ.

އޮކްޓޫބަރު  04އިން  13ޗެނަލް 

 21:53ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2018

"އޮޅުވާލި  ،އަށް 23:03އިން 

ވޯޓު" ގެ ނަމުގައި ވަގުތުން 

ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުން 

ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

"ވޯޓް  ހަރަކާތުގައި

އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށާއި، ޝަރީފު 

ހައްޔަރުކުރުމަށާއި، ވޯޓުން 

ވައްކަން ކޮށްފިކަމަށާއި، 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ އެކައުންޓަށް 

ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ 

ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އީސީ 

ޝަރީފު ވޯޓުގައި މަކަރު 

ހެދިކަމަށާއި، އީސީ ޝަރީފުގެ 

ކަންފަތަށް ހުރީ 

ށާއި، އަނގޮޓީ ތިމަރައެޅިފައިކަމަ

ޝަރީފު" ކަމަށް ބުނެ، 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 

އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ 

ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ 

ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ 

ޞައްޙަނޫން އަދި ސާބިތުނުހިފޭ 

ޖަނަވަރީ  28

2019 

 



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   123 

 

ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި، އެ 

ބޭފުޅާގެ ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް 

ންގެ އުނިކަންލިބޭ ގޮތަށް ރައްޔިތު

ކުރިމަތީގައި މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަ 

ދައްކާފައިވާ މަންޒަރު ވަގުތުން 

ބްރޯޑްކާސްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ، 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި މިވާ 

ކޮންޓެންޓްގައި  ޝަކުވާއާ ގުޅޭ

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނުއާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް 

ނޭކަމަށް ބެލެވިގެން ކުރިޔަށް ހިމެ

ގެންދިޔަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ 

މަރުހަލާގައި އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

 22 ،ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު

ގައި  2018ނޮވެންބަރު 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރައްވާ އަދި ޢަމަލުކުރަން 

އަބުރު ، ވުމާ ގުޅިގެންފެއްޓެ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބެލެވޭތީ 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ 

ނޮވެންބަރު  22މައްސަލަތައް، 

އިން ފެށިގެން  2018
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ބަލަމުންދާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމުގައި 

 ންމާފައިވާކަމާއި؛ކޮމިޝަނުން ނި

މިގޮތުން، މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް 

ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ކުރެވެމުންދާއިރު

އާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

އްސަލަ ރައްދުވި ޙައްޤުތައް މަ

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން،

ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް ދިން 

 ފުރުސަތުގައި؛

މީޑިއާ  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

" އިގެ ފަރާތުން ދިން 13"ޗެނަލް 

ގައި މައްސަލައާ ގުޅޭ ބަޔާނު

ކޮންޓެންޓްގައި ވާހަކަ ދެއްކި 

ޗެނަލް  ،ބޭފުޅަކު ދެއްކި ވާހަކަ

އިން ލައިވް ކުރަމުން  13

ދިޔައިރު ކޮންޓެންޓުގައި ހިމެނެނީ 

ކޮންބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަކަމެއް އަދި 

ބޭފުޅަކާމެދު ދޮގު ތުޙުމަތެއް ނޫނީ 
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ބޭފުޅެއްގެ އަބުރަށް 

 13އަރައިގަންނަކަމެއް ޗެނަލް 

އެއީ ކޮން ، ށް ނޭނގޭކަމަށާއިއަ

ބޭފުޅެއް ކަން ސީދާ ޔަޤީންކަމާއެކު 

އެނގޭނަމަ އަޑު 

ނޑާލާނެކަމާށާއި އެ ކޮންޓެންޓް  ،ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓެއް ވެސް 

މައްސަލައިގެ  ،ނުކުރާނެކަމަށާއި

ކޮންޓެންޓްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި 

ދަށުރޮނގު ދަމާފަ ހުރި 

ތަންތަނުގައި ފާހަގަކޮށްފަ ހުރީ 

ފުޅުންނަށް ކިޔާ ބައެއް ބޭ

ވަނަންކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް 

ނަންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ 

ބޭފުޅާއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް 

ބޭނުންކުރެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް 

ކަމަށް އިޙްސާސްކުރެވެނީ ކަމަށް 

އަށް ބޮޑަށް  13ޗެނަލް 

ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައި 

  ؛ވީނަމަވެސް

މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓު 

އޮކްޓޫބަރު  04ބެލިބެލުމުގައި 

 21:53ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2018

 13ޗެނަލް  ،އަށް 23:03އިން 

އިން 'އޮޅުވާލި ވޯޓު' ގެ ނަމުގައި 

ޕިޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި 
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ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ޙަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅާ 

 ،ކައަށް ބަލާއިރުދައްކާފައިވާ ވާހަ

އެ ވާހަކަތައް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 

އަޙްމަދު ޝަރީފުކަން ކޮމިޝަންގެ 

ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާކަމާއި 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 

އަޙްމަދު ޝަރީފްއަށް ނިސްބަތްކޮށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ އެ 

ފަރާތުގެ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެ

އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން 

 ،އަންނާނޭ ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ 

( ވަނަ ނަންބަރު 1ހަމައިގެ )

)މީހުންގެ އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ 

ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރުން( އާ 

ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 

ޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަންގެ ތަ

 ؛ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ 

( ވަނަ ނަންބަރާ 1ހަމައިގެ )

މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 

" އިން 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް 

ޚިލާފުވި ތިންވަނަ 
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 ،ފަހަރުކަމުގައިވާތީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 

ސްއާ ޚިލާފުނުވުމަށް، ޕްރެކްޓި

 44ޤާނޫނުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ނަންބަރުގެ ދަށުން، މީޑިއާ ރިންގް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އިންޒާރު 

ދިނުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި  ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ނިންމީއެވެ.

 

6 CAC-16/2018 
އޮކްޓޫބަރު  10

2018   

އިން ގެނެސްދިން  13މިއީ، ޗެނަލް 
 7"އޮޅުވާލި ވޯޓު" ޕްރޮގްރާމްގައި 

 ،ގައި 21:58ގެ  2018އޮކްޓޫބަރު 
ވޯޓުން ވައްކަންކުރި، ތިމަރަ ވަގު، 
ވޯޓު ވަގު ކަމަށްބުނެ އިލެކްޝަން 
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު 

މެދު ޝަރީފްގެ ނަޒާހަތްތެރި ކަމާ
ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ 
ޞައްޙަނޫން އަދި ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު 
މައުލޫމާތު ފަތުރައި، އަދި އެބޭފުޅާގެ 
ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން 
ލިބޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި 
މުޚާތަބުކޮށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް 
 ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 
 ބުނެ، ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލެއެކެވެ.

އިން ގެނެސްދިން  13ޗެނަލް 
 7"އޮޅުވާލި ވޯޓު" ޕްރޮގްރާމްގައި 

 21:58ގެ  2018އޮކްޓޫބަރު 
ހާއިރު، ވޯޓުން ވައްކަންކުރި، 
ތިމަރަ ވަގު، ވޯޓު ވަގު ކަމަށްބުނެ 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 
އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ނަޒާހަތްތެރި 

ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ކަމާމެދު 
ޝައްކު އުފެދޭ ޞައްޙަނޫން އަދި 
ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު މައުލޫމާތު 
ފަތުރައި، އަދި އެބޭފުޅާގެ 
ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން 
ލިބޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ 
ކުރިމަތީގައި މުޚާތަބުކޮށް 
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ވަގުތުން 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ،
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި މިވާ 
ޝަކުވާއާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްގައި 
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޖަނަވަރީ  28
2019 
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ޤާނޫނުއާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް 
ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވިގެން ކުރިޔަށް 
ގެންދިޔަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ 
މަރުހަލާގައި އަބުރު 

އި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

 22 ،ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
ގައި  2018ނޮވެންބަރު 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 
ޝާއިޢުކުރައްވާ އަދި ޢަމަލުކުރަން 

އަބުރު ، ފެއްޓެވުމާ ގުޅިގެން
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ވޭތީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބެލެ 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ 
 މައްސަލަތައް، 

އިން  2018ނޮވެންބަރު  22
ފެށިގެން ބަލަމުންދާނީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން 

 ނިންމާފައިވާކަމާއި؛
މިގޮތުން، މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 
ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 
މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް 

ޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު ކޮމި
ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 
ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 
ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން،
އިވެޓް ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް ޕްރަ

ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް ދިން 
 ފުރުސަތުގައި؛
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މީޑިއާ  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ
ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

" އިގެ ފަރާތުން ދިން 13"ޗެނަލް 
ބަޔާނުގައި މައްސަލައާ ގުޅޭ 
ކޮންޓެންޓްގައި ވާހަކަ ދެއްކި 

ޗެނަލް  ،ބޭފުޅަކު ދެއްކި ވާހަކަ
ން އިން ލައިވް ކުރަމު 13

ދިޔައިރު ކޮންޓެންޓުގައި ހިމެނެނީ 
ކޮންބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަކަމެއް އަދި 
ބޭފުޅަކާމެދު ދޮގު ތުޙުމަތެއް ނޫނީ 
ބޭފުޅެއްގެ އަބުރަށް 

 13އަރައިގަންނަކަމެއް ޗެނަލް 
އެއީ ކޮން ، އަށް ނޭނގޭކަމަށާއި

ބޭފުޅެއް ކަން ސީދާ ޔަޤީންކަމާއެކު 
އެނގޭނަމަ އަޑު 

ނޑާލާނެކަމާށާއި ންޓެންޓް އެ ކޮ ،ކަ
ބްރޯޑްކާސްޓެއް ވެސް 

މައްސަލައިގެ  ،ނުކުރާނެކަމަށާއި
ކޮންޓެންޓްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި 
ދަށުރޮނގު ދަމާފަ ހުރި 
ތަންތަނުގައި ފާހަގަކޮށްފަ ހުރީ 
ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކިޔާ 
ވަނަންކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް 
ނަންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ 
ބޭފުޅާއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް 
ބޭނުންކުރެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް 
ކަމަށް އިޙްސާސްކުރެވެނީ ކަމަށް 

އަށް ބޮޑަށް  13ޗެނަލް 
ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައި 

  ؛ވީނަމަވެސް
މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓު 

އޮކްޓޫބަރު  7ބެލިބެލުމުގައި 
 21:57ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2018
 13ޗެނަލް ، އަށް 21:59ން 
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އިން 'އޮޅުވާލި ވޯޓު' ގެ ނަމުގައި 
ޕިޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި 
ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 
ޙަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި 

ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށް  ،ބޭފުޅާ
އެ ވާހަކަތައް  ،ބަލާއިރު

ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ އިލެކްޝަން 
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު 

މިޝަންގެ ޝަރީފުކަން ކޮ
ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާކަމާއި 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 
އަޙްމަދު ޝަރީފްއަށް ނިސްބަތްކޮށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 
އެކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން 
އެފަރާތުގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް 
އުނިކަން އަންނާނޭ ކަމަށް ފެނުނު 

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ހިނދު
ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ކޯޑް އޮފް 
( ވަނަ ނަންބަރު 1ހަމައިގެ )

)މީހުންގެ އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ 
ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރުން( އާ 
ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 
ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ؛ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި
މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ 

( ވަނަ ނަންބަރާ 1ގެ )ހަމައި
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 

" އިން 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް 
ޚިލާފުވި ހަތަރުވަނަ 

، ފަހަރުކަމުގައިވާތީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 
ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފްނުވުމަށާއި، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 
ޕްރެކްޓިސްއާ އިތުރަށް 
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ފަދަ ޚިޅާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި
ކަމެއް ދެން ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

 44ޤާނޫނުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ނަންބަރުގެ ދަށުން، ހަރުކަށި 
ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު 
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރިއެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ދިނުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި 
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

ރުންގެ އިއްތިފާޤުން މެމްބަ
 ނިންމީއެވެ.

 

7 CAC-17/2018 
އޮކްޓޫބަރު  10

2018   

އިން ގެނެސްދިން  13މިއީ، ޗެނަލް 
 8"އޮޅުވާލި ވޯޓު" ޕްރޮގްރާމްގައި 

 ،ގައި 22:21ގެ  2018އޮކްޓޫބަރު 
ވަގު ޝަރީފު ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަން 
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު 

ޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ޝަރީފްގެ ނަ
ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ 
ޞައްޙަނޫން އަދި ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު 
މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި، އަދި އެބޭފުޅާގެ 
ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް 
އުނިކަންލިބޭގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ 
ކުރިމަތީގައި މުޚާތަބުކޮށް ދައްކާފައިވާ 
ވާހަކަތައް ވަގުތުން 

ފައިވާކަމަށް ބުނެ، ޓެލެކާސްޓްކޮށް
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

އިން ގެނެސްދިން  13ޗެނަލް 

 8"އޮޅުވާލި ވޯޓު" ޕްރޮގްރާމްގައި 

 22:21ގެ  2018އޮކްޓޫބަރު 

ހާއިރު، ވަގު ޝަރީފު ކަމަށް ބުނެ 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ 

ގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ރައްޔިތުން 

ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ 

ޞައްޙަނޫން އަދި ސާބިތު ނުހިފޭ 

ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި، އަދި 

އެބޭފުޅާގެ ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް 

އުނިކަންލިބޭގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ 

ކުރިމަތީގައި މުޚާތަބުކޮށް 

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ވަގުތުން 

ބުނެ،  ޓެލެކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

ހުށަހަޅާފައި މިވާ  ކޮމިޝަނަށް

ޝަކުވާއާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްގައި 

ޖަނަވަރީ  28

2019 
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އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނުއާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް 

ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވިގެން ކުރިޔަށް 

ގެންދިޔަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ 

މަރުހަލާގައި އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާ

 22 ،ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު

ގައި  2018ނޮވެންބަރު 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރައްވާ އަދި ޢަމަލުކުރަން 

އަބުރު ، ފެއްޓެވުމާ ގުޅިގެން

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބެލެވޭތީ 

ނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ ކޮމިޝަ

 މައްސަލަތައް، 

އިން  2018ނޮވެންބަރު  22

ފެށިގެން ބަލަމުންދާނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން 

 ނިންމާފައިވާކަމާއި؛

މިގޮތުން، މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް 

މުގައި ތަޙްޤީޤު ކޮމިޝަނުން ކުރު
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ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން،

ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 

ޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް ދިން ލިމި

 ފުރުސަތުގައި؛

މީޑިއާ  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

" އިގެ ފަރާތުން ދިން 13"ޗެނަލް 

ބަޔާނުގައި މައްސަލައާ ގުޅޭ 

ކޮންޓެންޓްގައި ވާހަކަ ދެއްކި 

ޗެނަލް  ،ބޭފުޅަކު ދެއްކި ވާހަކަ

އިން ލައިވް ކުރަމުން  13

ކޮންޓެންޓުގައި ހިމެނެނީ  ދިޔައިރު 

ކޮންބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަކަމެއް އަދި 

ބޭފުޅަކާމެދު ދޮގު ތުޙުމަތެއް ނޫނީ 

ބޭފުޅެއްގެ އަބުރަށް 

 13އަރައިގަންނަކަމެއް ޗެނަލް 

އެއީ ކޮން ، އަށް ނޭނގޭކަމަށާއި

ބޭފުޅެއް ކަން ސީދާ ޔަޤީންކަމާއެކު 

އެނގޭނަމަ އަޑު 

ނޑާލާނެކަމާށާއި އެ ކޮންޓެންޓް  ،ކަ

ރޯޑްކާސްޓެއް ވެސް ބް
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މައްސަލައިގެ  ،ނުކުރާނެކަމަށާއި

ކޮންޓެންޓްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި 

ދަށުރޮނގު ދަމާފަ ހުރި 

ތަންތަނުގައި ފާހަގަކޮށްފަ ހުރީ 

ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކިޔާ 

ވަނަންކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް 

ނަންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ 

ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ބޭފުޅާއަށް 

ބޭނުންކުރެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް 

ކަމަށް އިޙްސާސްކުރެވެނީ ކަމަށް 

އަށް ބޮޑަށް  13ޗެނަލް 

ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައި 

  ؛ވީނަމަވެސް

މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓު 

އޮކްޓޫބަރު  8ބެލިބެލުމުގައި 

 22:20ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2018

 13އަށް، ޗެނަލް  22:21އިން 

އިން 'އޮޅުވާލި ވޯޓު' ގެ ނަމުގައި 

ޕިޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި 

ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ޙަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅާ 

 ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަށް ބަލާއިރު

އެ ވާހަކަތައް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 

އަޙްމަދު ޝަރީފުކަން ކޮމިޝަންގެ 

ޙްޤީޤަށް ފާހަގަވެފައިވާކަމާއި ތަ
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އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 

އަޙްމަދު ޝަރީފްއަށް ނިސްބަތްކޮށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 

އެކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން 

އެފަރާތުގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް 

އުނިކަން އަންނާނޭ ކަމަށް ފެނުނު 

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ހިނދު

ގެ ތިންވަނަ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް 

( ވަނަ ނަންބަރު 1ހަމައިގެ )

)މީހުންގެ އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ 

ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރުން( އާ 

ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ؛ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ 

ނަ ނަންބަރާ ( ވ1ަހަމައިގެ )

މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 

" އިން 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް 

ޚިލާފުވި ފަސްވަނަ 

، ފަހަރުކަމުގައިވާތީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 

ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް 

އޮންއެއަރވުމުގެ ފުރުސަތު 

ނުދިނުމަށްޓަކައި، ސްޓޭޝަންގެ 

ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ 

 ،ޑިލޭއަކާ އެކު ނޫނީ ،ގޮތަށް
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ލައިވް އިވެންޓްތައް ދެން 

ނުފޮނުވުމަށް މީޑިއާ ރިންގް 

ޕްރިއެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ނިންމީއެވެ.

 

8 CAC-26/2018 
ނޮވެމްބަރ  08

2018 
 

ޑް ފިނޮޅު ވިލާސް މިއީ، ކުލަބް މެ
ރިސޯޓް )ކ. ގަސްފިނޮޅު( ގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ދެމުންދާ ފަރާތަކީ، 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ 
ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގައި 
ހިމަނާފައިވާ ޗެނަލްތައް ދެއްކުމުގެ 

މަށް ބުނެ ހުއްދަ ލިބިގެންނުވާކަ
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ކުލަބް މެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް 

ރިސޯޓް )ކ. ގަސްފިނޮޅު( ގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ދެމުންދާ ފަރާތަކީ، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް 

ނޫންކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން 

ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގައި 

ނާފައިވާ ޗެނަލްތައް ދެއްކުމުގެ ހިމަ

ހުއްދަ ލިބިގެންނުވާކަމަށް ބުނެ 

ގައި  2018ނޮވެންބަރު  06

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ 

ގުޅިގެން، ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 

ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނުއަސާސީއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

މާރިޗު  18
2019 
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ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކްލަބްމެޑް 

ފިނޮޅު ވިލާސް )ކ.ގަސްފިނޮޅު( 

ރިސޯޓަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ 

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވުނު 

މެޑް ފިނޮޅު  ފުރުސަތުގައި، ކްލަބް

)ތިރީސް  34ވިލާސް ރިސޯޓުގައި 

ހަތަރެއް( ޗެނަލް ހިމެނޭގޮތަށް 

ޕީ.އެސް.އެމް ކަނެކްޓް ޗެނަލްތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ސިގްނަލް 

ދެމުންދާ ފަރާތަކީ މާސްމިޑީއާ 

އެންޓަންޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ 

 ތަޙުޤީޤަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ 

 އާއި؛

މައްސަލަ ރައްދުވާ މާސްމީޑިއާ 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް މައްސަލައަށް 

ޖަވާބުދާރިވުމަށް ދިން 

ފުރުސަތުގައި، މައްސަލައަށް 

ޖަވާބުދާރީވެ މާސްމީޑިއާ 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

 2019ޖަނަވަރީ  14ލިމިޓެޑުން 

ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި، ފްރީ 

ތަކާއި ޕީ.އެސް އެމް ޗެނަލް

ކަނެކްޓް ގައި ބައެއް ޗެނަލްތައް 
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އިން  2018މޭ  25ހިމަނައިގެން 

ފެށިގެން ކްލަބްމެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް 

ރިސޯޓުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތް ޓެސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް 

 އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީ އާއި؛

މާސްމީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 

ޑަށް ކޮމިޝަންގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

-ނަންބަރު 

LCM/(RB)/2018/7-427 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 16ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ 

ގައި ކަމަށް  2018ޑިސެންބަރު 

  އިން  2018މޭ  25، ވާތީ

 2018ޑިސެންބަރު  15

)ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކުރި 

ތާރީޚް( ގެ ނިޔަލަށް މާސްމީޑިއާ 

ޓް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެ 

ލިމިޓެޑުން ކްލަބްމެޑް ފިނޮޅު 

ވިލާސް ރިސޯޓުގައި ޓެސްޓް 

ސިގްނަލް ދިންކަން، އެ ފަރާތުގެ 

އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން ކޮމިޝަންގެ 

ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، މާސްމީޑިއާ 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  22ޤާނޫނުގެ 

ފްވެފައިވާ ކަމަށް އާ ޚިލާ

ނޑައަޅައި،  ކަ
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ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  1ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގެ ދަށުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް 

ރ 2,000ދީފައިވާތީ ދުވާލަކަށް 

 205)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

)ދުއިސައްތަ ފަހެއް( ދުވަހަށް 

އްކަ ދިހަ ރ )ހަތަރު ލ410,000ަ

ހާސް ރުފިޔާ( އިން މާސްމީޑިއާ 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

މާސްމީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 'ކްލަބް މެޑް 

ފިނޮޅުވިލާސް ކ.ގަސްފިނޮޅު' ގައި 

ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

)ތިރީސް  34ޚިދުމަތުގައި 

( ޗެނަލެއް ހިމަނައިގެން ހަތަރެއް

ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމަށް 'ކްލަބް 

މެޑް ފިނޮޅުވިލާސް ކ.ގަސްފިނޮޅު' 

އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އާއި 

މާސްމީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 'ކްލަބް މެޑް 

ފިނޮޅުވިލާސް ކ.ގަސްފިނޮޅު' ގައި 

ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ހިމަނާފައިވާ  ޚިދުމަތުގައި

ޗެނަލްތަކުގެ ތެރޭގައި 
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ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ސޯޅަ) ޗެނަލެއް  16ނެތް 

ހިމަނާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 

ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، މާސް 

މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 25ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި 

ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ރީބްރޯ

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  20

ނޑައަޅައި،  ކަމަށް ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  6ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ 

ރ )ދެ 2,000ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 

)ސޯޅަ(  16ސް ރުފިޔާ( މަގުން ހާ

ރ 32,000ޖުމުލަ  ،ޗެނަލަށް

)ތިރީސް ދެ ހާސް ރުފިޔާ( އިން 

މާސްމީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް، 

ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 

ރ )ހަތަރު ލައްކަ 442,000

 ،ރުފިޔާ( ސާޅީސް ދެ ހާސް
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)ތިރީސް(  30މިއަދުން ފެށިގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް 

ދެއްކުމަށާއި، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ލިބިފައިނުވާ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން 

ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި 

މަށް މާސް އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރު

މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް، 

މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމީއެވެ.

9 CAC-27/2018 
ޑިސެމްބަރ  12

2018 

މިއީ، ށ. މަރޮށީގައި އެއަރޓެލް 
ދާ ޚިލާފަށް މެދުވެރިކޮށް ގަވާއި

ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތަކެއް ޓްރިޕަލް 
އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  )ނާދީ 
ކޭބަލް ނެޓް( އިން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ، 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ށ. މަރޮށީގައި 
އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށް ގަވާއިދާ 

ރައިޓްސް ނެތް  ،ފަށްޚިލާ
ޗެނަލްތަކެއް ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ )ނާދީ 
ކޭބަލް ނެޓް( އިން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް 

ބުނެ، ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅައިފައިވާ މި ޝަކުވާއާ 
ގުޅިގެން، ވަކިފަރާތަކަށް 
ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު 
ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން 

ޙްޤީޤު ކުރުމުގައި ތަ
ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 
ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މާރިޗް  18
2019 
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އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ 
ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ 
މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގޮތުން،

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 
ޖަވާބުދާރިވުމަށް ލިމިޓެޑަށް 

 އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކެއް 
 ދީފައިވީކަމާއި؛

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަކީ، ށ. މަރޮށީގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
 ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަންބަރު 

427-
LCM/(RB)/2013/30 

( 2013ސެޕްޓެންބަރު  01)
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ށްފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކޮ 

ފަރާތެއްކަމާއި  ކޮމިޝަނުން 
މިހާތަނަށް ފާސްކޮށްދީފައިވަނީ 

)ބާރަ( ޗެނަލެއްގެ މައްޗަށް  12
އެކުލެވޭ ބޭސިކް ޕެކޭޖެއް 
ކަމާއި، ޑީކޯޑަރު އަގު 
ފާސްކުރުމަށް އަދި ޓްރިޕަލް 
އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ށ. 

މަރޮށީގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ޝަނުން ދިނުމަށް ކޮމި
ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 
ބާޠިލްކުރުމަށް މިހާތަނަށް 

ކޮމިޝަނަށް 
 ؛ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަމާއި

 
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން 
ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް 
ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް 
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

 ؛ބަލާއިރު
ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ށ. މަރޮށީގައި ދެމުންދާ  އިން
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި ދިވެހި ޗެނަލްތަކާއި 
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ސްޕޯޓްސް ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން 
ސްޓާރ ޕެކޭޖްގެ ޗެނަލްތައް 

)ސޯޅަ( ޗެނަލެއް  16ހިމެނޭގޮތަށް 
ބޭނުންކޮށްގެންުް އެއަރޓެލް 
މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް 

ދެމުންދާކަމަށް 
މަރޮށި  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ 

 އާއި،
ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ށ. މަރޮށީގައި ޚިދުމަތް 
ދެމުން ނުގެންދާކަމަށް ޓްރިޕަލް 
އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ޓްރިޕަލް  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް
އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 

ރޮށީގައި ދެމުންދާ ށ. މަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ތޭރަ( ޗެނަލެއް  13ނެތް 
ހިމަނައިގެން ޚިދުމަތް 
ދެމުންގޮސްފައިވާކަން ކޮމިޝަންގެ 
ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، ޓްރިޕަލް 
އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ )ށ( އަދި  ވަނަ  25
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  20
ނޑައަޅައި،  ކަމަށް ކަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  6ގެ  2ޖަދުވަލު 
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގޮތަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ 

ރ )ދެ 2,000ޗެނަލަކަށް  ކޮންމެ
)ތޭރަ(  13ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 
ރ 26,000ޗެނަލަށް ޖުމްލަ 

)ސައްބީސް ހާސް ރުފިޔާ( އިން 
ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
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ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 

ރ )ސައްބީސް ހާސް 26,000

 30މިއަދުން ފެށިގެން  ،ރުފިޔާ(

ވަހުގެ ތެރޭގައި މި )ތިރީސް( ދު

ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކަމުންދާ ޗެނަލްތައް 

ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޓްރިޕަލް 

 އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

އެންގުމަށް، މި މައްސަލަ ބެލި 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 .ނިންމީއެވެ 

10 IMCAC-
16/2018 

އޭޕްރިލް  23
2018 

މިއީ، އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ސ. މަރަދޫގައި 
ލައިސަންސް ނެތި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ޚިލާފަށް ރީ
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

 މައްސަލައެކެވެ.

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ސ. މަރަދޫގައި 

ލައިސަންސްނެތި، ޤާނޫނާއި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި 

ކަށް ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، ވަކިފަރާތަ 

ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް 

މި ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި 

ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުންދާއިރު، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޖަނަވަރީ  7
2019 
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ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 

ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ 

ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ  ގޮތުން، ކަށަވަރުކުރުމުގެ

ޓީވީ  ރައްދުވާ އައިލެންޑް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ޖަވާބުދާރިވުމަށް ދިން 

 ފުރުސަތުގައި؛

 މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ 

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ފޮނުވި ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

އައިލެންޑް ޓީވީ  ،ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

މިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޕްރައިވެޓް ލި

ސ. މަރަދޫގައި މީޑިއާނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން )ކޭބަލް 

ޓީވީ( ގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމުގައި 

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސ. 

މަރަދޫގައި ދެމުންދާ ޚިދުމަތަކީ 

ލިމިޓެޑާ  މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް

ގުޅިގެން  ދެމުންދާ 

ޚިދުމަތެއްކަމަށް، މަރަދޫ އަވަށު 

އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ 



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   146 

 

 އާއި؛

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަކީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް 

މީޑިއާނެޓްގެ ކޭބަލްޓީވީ ޚިދުމަތް 

ދިނުމަށް މީޑިއާނެޓާއި އެކީ 

އެ  ،އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް

ދެމުންދާ ބިޒްނަސް މި ޙިދުމަތް 

ޕާރޓްނަރެއްކަމުގައި މީޑިއާނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ސިޓީއިން 

 އެނގެން އޮތަތީ؛

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސ. 

މަރަދޫގައި ދެމުންދާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ 

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް 

ފޯރުވައިދިނުން ކަން ކޮމިޝަނުގެ 

ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 

ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލޭނޭ 

ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 ވެ.އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެ
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11 
IMCAC-
19/2018 

ޑިސެމްބަރ  02
2018 

ޕީ.ޕީ.އެމްއިން އިންތިޒާމުކޮށް މިއީ، 
 13ބޭއްވި މުޒާހަރާ/އެއްވުން ޗެނަލް 

ވަނަ  2018އޮކްޓޫބަރު  18އިން 
 22:20އިން  22:14ދުވަހުގެ ރޭ 

 ،އަށް ވަގުތުން ގެނެސްދިންއިރު
އެކޮންޓެންޓުގައި މުޙައްމަދު މުސްތަފާ 

.ސީވޯލް/މާލެ( ގެ އަބުރު )މ
ގެއްލިގެންދާފަދަ ވާހަކަތައް 

-CACނަންބަރު ، ހިމެނޭކަމަށް ބުނެ
( 2018އޮކްޓޫބަރު  29) 24/2018

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަބުރު 
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ޤާނޫނު ދަށުންކަމުގައިވާތީ އާއި، 

އިވާ އެ އިފަކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ
ކޮންޓެންޓްގައި އަބުރު  ޝަކުވާއާ ގުޅޭ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ޤާނޫނުއާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް 
ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވިގެން ކުރިޔަށް 
ގެންދިޔަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ 
މަރުހަލާގައި އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 
މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

 22 ،ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
ގައި  2018ނޮވެންބަރު 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 
ޝާއިޢުކުރައްވާ އަދި ޢަމަލުކުރަން 

އަބުރު  ، ފެއްޓެވުމާ ގުޅިގެން
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބެލެވޭތީ 

މުން ގެންދިޔަ ކޮމިޝަނުން ބަލަ
 2018ނޮވެންބަރު  22މައްސަލަތައް، 

އިން ފެށިގެން ބަލަމުންދާނީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ، 
އެ ޝަކުވާއަކީ އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
 ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު ބެލެވޭނެ 

ޕީ.ޕީ.އެމް އިން އިންތިޒާމުކޮށް 

ބޭއްވި މުޒާހަރާ/އެއްވުން ޗެނަލް 

 2018އޮކްޓޫބަރު  18އިން  13

އިން  22:14ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 

ވަގުތުން އަށް  22:20

އެކޮންޓެންޓުގައި  ،ގެނެސްދިންއިރު

މުޙައްމަދު މުސްތަފާ 

)މ.ސީވޯލް/މާލެ( ގެ އަބުރު 

ގެއްލިގެންދާފަދަ ވާހަކަތައް 

ނަންބަރު ، މަށް ބުނެހިމެނޭކަ

CAC-24/2018 (29 

( ޝަކުވާ 2018އޮކްޓޫބަރު 

ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނު ދަށުންކަމުގައިވާތީ އާއި، 

އިފައިވާ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ

ކޮންޓެންޓްގައި  ޝަކުވާއާ ގުޅޭ

ނުމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނުއާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް 

ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވިގެން ކުރިޔަށް 

ގެންދިޔަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ 

މަރުހަލާގައި އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

 22 ،ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު

ފެބްރުވަރީ  18

2019 
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ޝަކުވާއެއް ނޫންކަމަށާއި މި މައްސަލަ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައެއްގެ 
ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 2018ނޮވެންބަރު  26ކޮމިޝަނުގެ 
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަނަރުންގެ 
ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާތީ 

 .ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

ގައި  2018ނޮވެންބަރު 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރައްވާ އަދި ޢަމަލުކުރަން 

އަބުރު ، ފެއްޓެވުމާ ގުޅިގެން

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބެލެވޭތީ 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ 

 މައްސަލަތައް، 

އިން  2018ނޮވެންބަރު  22

ބަލަމުންދާނީ  ފެށިގެން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން 

ނިންމާފައިވާތީ، އެ ޝަކުވާއަކީ 

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު ބެލެވޭނެ 

 ޝަކުވާއެއް ނޫންކަމަށާއި 

މި މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބަލާ ޤާ

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުގެ 

ވަނަ  2018ނޮވެންބަރު  26

ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަނަރުންގެ 

ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާތީ 

ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައާ 

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ  ،ގުޅިގެން
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 ޤެއް މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީ

ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން،

ޕްރައިވެޓް  ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް

ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް ދިން 

 ފުރުސަތުގައި؛

މީޑިއާ  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

" އިގެ ފަރާތުން ދިން 13"ޗެނަލް 

 ބަޔާނުގައި މި މައްސަލަ 

މި ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާއަށް 

ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އެއްވެސް 

ކަމަށް އެ ވާހަކައެއް ދައްކާފަ އޮތް

އެއީ  ،ފަރާތަށް ފާހަގަނުވާކަމާއި

ކޮން ބޭފުޅަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ދެއްކިވާހަކައެއްކަމަށް 

މިވެނި  ފަހުމްނުވާކަމާއި،

މެންބަރެއްގެ ނަންކިޔާފަ ނޫނީ  

މިވެނި މެންބަރެއްގެ ދާއިރާ ނަން 

ކިޔާފަ އެމީހަކާމެދު މިކަހަލަ 

، ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެކެވޭނަމަ



 

ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2019 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   150 

 

މަށާއި ވަގުތުން އަޑު ކަޑާނެކަ

އަށް މި  13އެހެންކަމުން ޗެނަލް 

އިވެންޓެ ގެނެސްދިންއިރުގަ އެއީ 

ކޮންބޭފުޅަކާ މެދު ދެކެވޭ 

ވާހަކައެއްކަމަށް ނޭނގޭކަމަށާއި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވިފައިވަނީ އެކަން 

ނޭނގުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާ؛ 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓު 

 18އި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުގަ

ވަނަ ދުވަހުގެ  2018އޮކްޓޫބަރު 

  ،އަށް 22:20އިން  22:14ރޭ 

އިން 'އޮޅުވާލި ވޯޓު'  13ޗެނަލް 

ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމް އޮފީސް 

ސަރަހައްދުގައި ވަގުތުން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ހަރަކާތުގައި 

 ،ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅާ

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ "މުސްތަފާ" 

އަކަށް ނިސްބަތް 

ފައިވީނަމަވެސް، މަދަނީ ކުރައްވާ 

ނޑަކުން މައްސަލަ  މިންގަ

ބެލުމުގައި އެ ބޭފުޅާ ދައްކާފައިވާ 

ވާހަކަ މުޙައްމަދު މުސްތަފާ 

)މ.ސީވޯލް/މާލެ( އަށް 

"ބެލެންސް އޮފް ނިސްބަތްވާކަން 

ޕްރޮބަބިލިޓީ" އަށް ނަޒަރުކޮށް، 

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 
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ނޑައަޅައި   ؛ސާބިތުނުވާކަމުގައި ކަ

ގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ،  މި މައްސަލައާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 

ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު 

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ބެލެވޭނޭ 

މި މައްސަލަ  ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް 

ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

އަޣުލަބިއްޔަތުން މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ. 
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