ޖަދުވަލު  :1ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓު

ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ކުރިމތިވި ގޮނޖެހުނތކާގުޅ ރިޕޯޓު
 .1ތއާރުފު
ނޫސވެރިކމާއި މޢުލޫމާތު ފޯރުވއިދިނުމކީ ޤާނޫނު އސާސީއިނ ކށވރުކޮށދީފއިވާ ޙއޤކށވފއި ،ބރޯޑކާސޓ މީޑިއާއކީ
އެ މީޑިއާއެއ މެދުވެރިކޮށ ޚބރާއި މއުލޫމާތު އެނމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއގއި ފޯރުވއިދެވ މީޑިއާ ކމުނ ،ރާއޖގއި މިހާރު
އުފެދިފއިވާ

ބރޯޑކާސޓރުނގެ

ދއުރު

ފުޅާކޮށ

ތނވސކޮށދިނުމކީ

ބރޯޑކާސޓކުރުމުގެ

ޤާނޫނުނ

މޯލޑިވސ

ބރޯޑކާސޓިނގ ކޮމިޝނށ މތިކޮށފއިވާ މސއޫލިއޔތެކެވެ.
ބގެނ މިހާރު ޚިދުމތ ދެމުނ އނނ  16ޓީވީ ޗެނެލކާއި  5ރޑިއޯ ޗެނެލެއ
ރާއޖގއި ބރޯޑކާސޓކުރުމުގެ ލއިސނސ ލި ި
ހިމެނެއެވެ.
ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ރާއޖގެ މީޑިއާތކށ ވެސ ވނީ ގޮނޖެހުނތކކާ ކުރިމތިލާނ ޖެހިފއެވެ .ޚާއސކޮށ ބރޯޑކާސޓ
ބޑެތި ޚރދުތކެއ ކުރނޖެހ މީޑިއާއެއކމުނ ،މިހާރު ދިމާވެފއި މިވާ ބލިމޑުކމުގެ
މީޑިއާއކީ އެ މީޑިއާއެއ ހިނގުމށ ޮ
ބޑެތި ދތިތކެއ މި މީޑިއާތކށ ކުރިމތިވެފއިވެއެވެ .އެހެނކމުނ ،މިހާރު ރާއޖގއި
ދތި ދުވސކޮޅު މާލީ ގޮތުނ ޮ
ކމިޝނުނ މސއކތތކެއ
ބރޯޑކާސޓކުރމުނދާ ފރާތތކުނ މި ޙާލތުގއި ދިމާވެފއިވާ ގޮނޖެހުނތއ ދެނެގތުމުގެ ގޮތުނ ޮ
ކޮށފއިވެއެވެ .އދި މި ގޮތުނ ހޯދިފއިވާ މއުލޫމާތުގެ އލީގއި ،މީޑިއާތކށ ދިމާވެފއިވާ ގޮނޖެހުނތކށ ޙއލެއ ހޯދުމށ
ސރުކާރުގެ އިދާރާތކާ ގުޅިގެނ މސއކތކުރުމކީ މި މުހިއމު މސއކތުގެ އެއ އމާޒެވެ.
ދނެގތުމށ ކުރެވުނު މސއކތތއ
މލީ ދތިތއ ެ
 .2ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނގެ ާ
ބރޯޑކާސޓ މީޑިއާތކށ ދިމާވެފއިވާ ދތިތއ ދެނެގތުމުގެ ގޮތުނ ތިރީގއިވާ މސއކތތއ ކުރެވިފއި ވެއެވެ.
 .1ސރވ ފޯމެއ މެދުވެރިކޮށ މޢުލޫމާތު ހޯދުނ
ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ދިމާވެފއިވާ މާލީ ޙާލތު ދެނެގތުމށ ސާވ ފޯމެއ 15 ،އޕރިލ 2020
ގއި ހުރިހާ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ފޮނުވުނެވެ .އދި  4ފރާތކުނ މޢުލޫމާތު ފުރިހމކުރުމށފހު މި ފޯމު ކޮމިޝނށ
ހދުނު މޢުލޫމާތުގެ ޚުލާސާ އެނެކސ  1ގއި އެ ވނީއެވެ.
ހުށހޅާފއި ވެއެވެ .މި ގޮތުނ ޯ
 .2މޢުލޫމާތު ހޯދުމށ ބއވި ޕެނެލ ޑިސކޝނ
އލޫމާތު ހޯދުމށ  23މެއި 2020
ކޮވިޑ 19-ގެ ޙާލތާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓ މީޑިއާއށ ދިމާވި ގޮނޖެހުނތކުގެ މ ު
އ
ނވެ .މި ބއދލުވުމުގ ި
ގއި ،ޒޫމ އޮނލއިނ ޕލެޓފޯމު މެދުވެރިކޮށ ،ބއެއ ބރޯޑކާސޓރުނނާއެކު ބއދލުވުމެއ ބއވު ެ
ބ ރއީސ އދި ސެކރެޓރީ ޖެނެރލގެ އިތުރުނ ޕީ.އެސ.އެމ ،އލކއުނ އދި ވީމީޑިއާގެ
ކޮމިޝނުގެ ރއީސ ،ނއި ު
ފރާތުނ އެ މީޑިއާތކުގެ އިސ ވެރިނ ބއިވެރިވިއެވެ.
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 .3ފާހގކުރެވުނު ކނކނ
ކޮވިޑ 19-އާގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ކުރިމތިވެފއިވާ ގޮނޖެހުނތއ ދެނެގތުމށ ސާވ ފޯމ މެދުވެރިކޮށ
އެއކުރެވުނު މޢުލޫމާތާއި ބއެއ ބރޯޑކާސޓރުނނާއެކު ބއވުނު ބއދލުވުމުގއި ދެކެވުނު ވާހކތކށ ބލާއިރު ،ޖުމލ
ވ
ގޮތެއގއި ހުރިހާ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ވެސ މި ޙާލތުގއި ދިމާވެފއިވާ ދތިތއ ވޒނކުރެވުނެވެ .މި ގޮތުނ ތިރީގއި ާ
ނުކުތާތއ ފާހގކުރމެވެ.
 .1ބރޯޑކާސޓކުރުމުގެ

އިނފރާސޓރކޗރ

ޤާއިމކުރުމށ

ބޑެތި
ޮ

އިނވެސޓމނޓތކެއ

ބރޯޑކާސޓރުނ

ކޮށފއިވާކނ؛
ތހާރު ،ސޕޮނސރޝިޕ،
 .2ބރޯޑކާސޓރުނނށ އާމދނީ ލިބ ވސީލތތކކީ ޓީވީ ޕރޮގރާމ ،ޑޮނޝނ ،އިޝ ި
ޕރޮޑކޝނ އދި ޕރޮޖެކޓށ ނެގ ޕރޮގރާމތއ މެދުވެރިކޮށކނ؛
 .3ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ގިނ އިޝތިހާރުތއ މެދުކނޑާލެވިފއި ވުމުގެ ސބބުނ ބއެއ ބރޯޑކާސޓރުނގެ
ބޑު ހީނރުކމެއ އއިސފއިވާކނ؛
އާމދނީއށ ޮ
މޑިއާތކުގެ ޑިރެކޓރުނ/މސއޫލުވެރިނގެ ޖީބުނ
 .4މުވއޒފުނގެ މުސާރއާއި ސޓޝނ/އޮފީހުގެ ކުލި ބއެއ ީ
ދއކނޖެހިފއިވާކނ؛
ބޑެތި ގެނލުނތކެއ
 .5މުވއޒފުނ ވކިނުކޮށ މުސާރއާއި ކުލި ދއކނޖެހުމާއެކު ސޓޝނ މެދުނުކެނޑި ހިނގުމށ ޮ
ވެފއިވާކނ؛
 .6މާރޗ އދި އޕރިލ މހުގެ ޗެނެލ މީޑިއާނެޓގެ ނެޓވާކުގއި ފޮނުވުމށ ނގާ ރއިޑިނގ ފީ ބއެއ ޗެނެލތކުނ
ނުދެއކިވާކނ؛
 .7ޕބލިކ ސރވިސ މީޑިއާގއި މސއކތކުރާ ޢުމުރުނ  55އހރުނމތީގެ މުވއޒފުނ ،މާބނޑު މީހުނ އދި
ދާއިމީ ބލިތކށ ފރުވާ ހޯދާ މުވއޒފުނ ޑިއުޓީއިނ ވީއލިފއިވާކނ؛
ތރިކމުގެ ޕރޮގރާމ
މ މދުނ ބނުނވާ މުވއޒފުނ ޑިއުޓީއށ ނެރެގެނ ހލުނ ެ
 .8ބއެއ ސޓޝނތކުނ އެނ ެ
އިތުރުކުރެވިފއިވާކނ؛
ކގއި ލޮކޑއުނވެގެނ މޢުލޫމާތު ފޯރުވއިދިނުމުގއި
 .9ފުރބނދުގެ ޙާލތުގއި ،ބއެއ މުވއޒފުނ ބއެއ ސޓޝނތ ު
ޚރކާތތެރިވމުނދާކނ؛
ކޮވިޑ 19-ގެ މި ޙާލތުނ އރއިގތުމށ ބނުނވާ އެހީގެ ތެރގއި ބރޯޑކާސޓރުނ ފާހގކޮށފއިވނީ:
 .1ގެނލުނ ފޫބެއދުމށާއި ޚިދުމތ މެދުނުކެނޑި ދިނުމށ  6މސދުވހުގެ ފއިސާގެ އެހީ ބނުނވާކނ؛
 .2ނެޓވކތކުގއި ޗެނެލ ރއިޑކުރުމށ ނގާ ރއިޑިނ ފީ މއާފކޮށދިނުމުގެ މުހިއމުކނ؛
 .3ޖާނލިސޓުނނާއި ރިޕޯޓރުނ ޓރެއިނކުރުމށ ކޮމިޝނުގެ މާލީ އެހީ ބނުނކނ؛
 .4ކުޑ އިނޓރެސޓކާއެކު ރނިނގ ކެޕިޓލގެ ގޮތުގއި ލޯނެއ ހމޖއސއިދިނުމށ ބނުނވާކނ؛
 .5މީޑިއާނެޓގެ ނޝނވއިޑ ނެޓވކ މެދުވެރިކޮށ އގކާނުލއި ވކި މުއދތކށ ރއިޑކުރުމުގެ ފުރުޞތު
ހޯދއިދިނުމށ އެދކނ؛
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 .6މި ޙާލތުގއި ބރޯޑކާސޓގެ އސާސީ ޚިދުމތދިނުމށ ކުރެވ ޚރދުތކކީ ބޖެޓކުރެވިގެނ ނުވތ ފނޑެއ ހޯދިގެނ
ކުރެވ ޚރދކށ ނުވާތީ ،މި ޚރދުތއ ހމޖެއސުމށ މާލީ އެހީތެރިކނ ލިބނގޮތ ހމޖއސއި ދިނުމށ
ބނުނވާކނ؛
 .4ހުށހެޅުނ
ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ކުރިމތިވެފއިވާ ދތި ޙާލތުގއި ވެސ ،އެ ފާރާތތކުނ ޚިދުމތ މެދުނުކެނޑި
ޚބރާއި މޢުލޫމާތު ފޯރުވއިދިނުމުގއި ދެމިތިބިކނ ޝުކުރުވެރިކމާއެކު ފާހގކުރމެވެ .އދި މި މުހިއމު ޚިދުމތ
އ އޮތުމކީ ރާއޖގއި ޑިމޮކރސީ ހރުދނާކުރުމށ
އ ފޯރުވއިދެވނ މާޙއުލެއ ޤާއިމުވެފ ި
ދެމެހެއޓެނިވި ގޮތެއގ ި
މ
މުހިއމުކމެއކމާއި އދި އެއީ ރއޔިތުނނށާއި ސރުކާރށ ނުހނު ފއިދާކުރނިވި ކމެއގެ ގޮތުގއި ފާހގކުރމެވެި .
އވާ ޙާލތުނ އރއިގތުމށ ތިރީގއިވާ ކނކނ ނުވތ
ގޮތުނ ،ބރޯޑކާސޓ ދާއިރާ ހީނރުނުވެ ،މިހާރު ދކުރިމތިވެފ ި
އިނތިޒާމުތއ ހމޖެހިގެނ ދިއުމކީ ކޮމިޝނުގެ ހުށހެޅުމެވެ.
މލީ ދތިތކުނ އރއިގނެވނެ މގު ފހިކުރުމށ،
 .1ބރޯޑކާސޓކުރުމުގެ ޚިދުމތދ ހުރިހާ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ާ
ރިލީފ ޕެކެޖއެއ ސރުކާރުނ ހމޖއސއި ދިނުނ؛
ބމުގެ ޚރދުތއ ފޫބެއދުމށ ލުއި ލޯނެއ
 .2ބރޯޑކާސޓރުނގެ ހިނގުމުގެ ޚރދުތކާއި މުވއޒފުނ ވޒީފާގއި ބތިއ ު
ހމޖއސއި ދިނުނ؛
 .3ހުރިހާ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ވެސ ސރުކާރު ހިއސާވާ ކުނފުނިތކުނ އިޝތިހާރު ނުވތ ތފާތު ސޕޮނސރޝިޕގެ
ފުރުޞތު ލިބނ އިނތިޒާމު ހމޖެއސުނ؛
 .4ބރޯޑކާސޓރުނ ރީބރޯޑކާސޓކުރާ ނެޓވކތކށ ދއކާ ރއިޑިނގ ފީއށ ލުޔެއ ހޯދުމށ މސއކތކުރުނ؛
 .5ރީބރޯޑކާސޓކުރާ ފރާތތކުނ ރާއޖެއިނ ބރުގެ ޗެނެލތއ ވިޔފާރީގެ އުސޫލުނ ހޯދާ ފދއިނ ،އެ ފރާތތކުގެ
ރ ދިވެހި ޗެނެލތއ ހިމެނުމށ ވެސ އެކށީގެނވާ ފީއެއ ބރޯޑކާސޓރުނނށ
ނެޓވކތކުގއި ބރޯޑކާސޓކު ާ
ލިބނ މގު ފހިކުރުނ.
________________
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7778210

ހުސައިން އާދިލް

ޗނެލް
އ ެ
ސްކަ ި

7778210

ހުސައިން އާދިލް

ރާއްޖެޓިއުން

7740024

އަލީ ޒައިދު

އން
އަލްކަ ު

ފރާތް
ނ ަ
ގުޅޭ ެ

ނން
ޗނެލުގެ ަ
ެ

800,000

1,800,000

250,000

200,000

)(366,855

100,000

ފައިދާ/ގެއްލުން

އިންވެސްޓްމަންޓް

ޕްރޮޑަކްޝަން

ސްޕޮންސަރޝިޕް،

އިޝްތިހާރު،

ޕްރޮޑަކްޝަން

ސްޕޮންސަރ،

އިޝްތިހާރު،

6
42,000

7,000

10,500

3,500

20,000

ނެތް

45,000

ނެތް

ރައިޑްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

ގޮތުގައި ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ޕޓަލްގެ
 .3ކުޑަ އިންޓަރެސްޓަކާއެކު ރަނިންގ ކެ ި

ލިބުން

ޓްރެއިންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މާލީ އެހީ

ޕޓަރުން
 .2ޖާނަލިސްޓުންނާއި ރި ޯ

ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބެމުންދޭ

ދައްކަންޖެހުމާއެކު މަހަކު 80،000

 .1މީޑިއާނެޓްގެ ނޭޝަންވައިޑް ނެޓްވަކް

ގޮތުގައި ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ޕޓަލްގެ
 .3ކުޑަ އިންޓަރެސްޓަކާއެކު ރަނިންގ ކެ ި

ލިބުން

ޓްރެއިންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މާލީ އެހީ

މެދުވެރިކޮށް އަގަކާނުލައި ދެ އަހަރުދުވަހުގެ

މުއައްޒަފުން ވަކިނުކޮށް މުސާރައާއި ކުލި

ސްޓްރީމް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

ޕޓަރުން
 .2ޖާނަލިސްޓުންނާއި ރި ޯ

ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބެމުންދޭ

ދައްކަންޖެހުމާއެކު މަހަކު 30،000

 .1ދިރާގު/އޫރިދޫ މޮބައިލް ނެޓްވަކް މެދުވެރިކޮށް

އަގަކާނުލައި ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ރޭޑިއޯ

މުވައްޒަފުން ވަކިނުކޮށް މުސާރައާއި ކުލި

ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި

 -މުސާރައާއި ތަނުގެ ކުލި ދައްކާފައިވަނީ

ނުދެއްކި

މީޑިއާނެޓްގެ ރައިޑިންގ ފީ ވަނީ

ްޕރޮގްރާމްތައް

ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި

 .2ރައިޑިން ފީ މައާފްކޮށްދިނުން

 -މާރޗް އަދި އޭ ްޕރިލް މަހުގެ

29,000

7,250

 69,448.95ނެތް

 -މަހަކު  79،243ރުފިޔާ ގެ

 6 .1މަސްދުވަހުގެ ފައިސާގެ އެހީ

ކންޖެހޭ ވަރު
ދައް ަ

ގނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް
ެ

ްޕރޮޖެކްޓަށް ނެގޭ

3

4

ގ އަދަދު
ެ

މސާރަ
ޖުމްލަ ު

ޚރަދު/ރ.
ަ

ކ
މަހަ ު

މށް
ޒފުންގެ ކަންކަ ަ
އ ަ
ގެއްލުމާއި މުވަ ް

 -އިސްތިހާރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލެވިފައި

ޑޮނޭޝަން،

ޓީވީ ްޕރޮގްރާމް،

ތތައް
ލ ް
ވަސީ ަ

ގ
ދނީ ެ
އާމް ަ

ޒފުން
މުވައް ަ

ސރަ/
ޖ މު ާ
އެވްރެ ް

ރންޓް
ރިކަ ަ

ލޯނުގެ ޖުމްލަ/

ލ
ލބޭ މާ ީ
ބން ި
ބ ު
ގ ސަ ަ
ކޮވިޑްެ 19-

ކން
އހީތެރި ަ
އެދިފައިވާ ެ

ގޅޭ ސާރވޭގެ ޚުލާޞާ
ތތަކާ ު
ޓރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަ ި
ޓރުން/ރީބްރޯޑްކާސް ަ
ކސް ަ
ރޑް ާ
ވޑް 19-އާ ގުޅިގެން ބް ޯ
ސ  -1ކޮ ި
ނކް ް
އެ ެ

7910571

ރަޝީދު

ފާތިމަތު ނުމާ

މޑިއާ
ސ ީ
ސަރވި ް

ޕބްލިކް
ަ

ފރާތް
ނ ަ
ގުޅޭ ެ

ނން
ޗނެލުގެ ަ
ެ

އިޝްތިހާރު،

ތތައް
ލ ް
ވަސީ ަ

ޕ
) (19,100,000ސްޕޮންސަރޝި ް

100,000,000

ފައިދާ/ގެއްލުން

އިންވެސްޓްމަންޓް

ގ
ދނީ ެ
އާމް ަ

431

ގ އަދަދު
ެ

ޒފުން
މުވައް ަ

6,700,000

13,500

މސާރަ
ޖުމްލަ ު

ސރަ/
ޖ މު ާ
އެވްރެ ް

3,900,000

ޚރަދު/ރ.
ަ

ރންޓް
ރިކަ ަ

8,100,000

80,000,000

ގނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް
ެ

މށް
ޒފުންގެ ކަންކަ ަ
އ ަ
ގެއްލުމާއި މުވަ ް

ޚަރަދުތަކެއް

 -މިއީ ކުރިން ބަޖެޓްކުރެވިފައިނުވާ

ޚަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ

ލޮކްޑައުންވެގެން މައުލުމާތު ދިނުމުގައި

މުވައްޒަފުން  2ސްޓޭޥަންގައި

 -ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި 67

ްޕރޮގްރާމް އިތުރުކުރެވުނު

ޑިއުޓީއަށް ނެރެގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ

 -އެންމެ މަދުން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން

ކުރެވޭ ޚަރަދަކަށް ނުވާތީ ،މި ޚަރަދުތައް

ބަޖެޓްކުރެވިގެން ނުވަތަ ފަންޑެއް ހޯދިގެން

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަކީ

ބޭނުންވޭ.

ހަމަޖެއްސުމަށް ކުންފުނިން އެހީތެރިކަން

ވީއްލިފައި

ފަރުވާހޯދާ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީއިން

މާބަނޑު އަދި ދާއިމީ ބަލިތަކަށް

 55 -އަހަރުންމަތީގެ މުވައްޒަފުން،

މުއްދަތުގައި ގެއްލުންވާނެކަމަށް ބެލެވޭ 3.3

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން އަސާސީ

މިލިއަން ރުފިއާގެ ގެއްލުމެއް

ބެލެވޭ .މީ މަހަކަށްބަލާއިރު 3.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވުމާއެކު ،ކޮވިޑްގެ

 -އާމްދަނީ  %80-70ދަށްވާނެކަމަށް

ކންޖެހޭ ވަރު
ދައް ަ

ކ
މަހަ ު

ލޯނުގެ ޖުމްލަ/

ލ
ލބޭ މާ ީ
ބން ި
ބ ު
ގ ސަ ަ
ކޮވިޑްެ 19-

ކން
އހީތެރި ަ
އެދިފައިވާ ެ

ލު ކޮ2މިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ވަގުތީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލު
ޖަދުވަ :

ޓންގ ގެ ވަގުތީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލު
އނިޓީ ބްރޯޑް ާކސް ި
ޮކމި ު

ތަޢާރުފު

.1

މަޤްސަދު

.2

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

.3

(ހ)

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) (16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރުފު
ކުރުމަށްޓަކައި ،އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން

ކޮމިޝަނުން ހިންގާ މަޝްރޫއު

(ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓް) ގެ ދަށުން ޙާއްސަ ހުއްދައެއް ދެވޭނެ ހަމަތަކާއި ،މި ކަމާ
ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ،ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ "ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ވަގުތީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
އުސޫލު" އެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދިނުމުގެ
ބޭނުމަކީ މި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ
މ ޚިދުމަތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން
ނ ހުރި މިންވަރު ދެނެގަނެި ،
ޝައުޤުވެރިކަ ް
މިއީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވިދާނެ ޚިދުމަތެއްތޯ ބެލުމެވެ.
(ހ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި މައިގަނޑު
ހަމަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
1

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތަކީ ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ޞަރަހައްދެއްގެ ރަށްވެހި ފަރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުން ހިންގާ،
ކޮންޓްރޯލްކުރާ އަދި ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ދެވޭ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތެކެވެ.

2

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

3

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ވަކި ސަރަހައްދަކަށް
(ސިޓީއަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް) ނުވަތަ ވަކި ސަރަހައްދެއްގެ ޚާއްސަ
ޝައުޤުވެރިކަމެއް ހިމެނޭ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައެވެ.

(ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ތެރޭގައި

ސިޔާސަތުތަކުގެ

އަންނަނިވި

ހިމެނޭ

މަޤުޞަދުތައް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތެރެއިން ހާސިލްވާންވާނެއެވެ.
1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާ ،އާލާކުރުން.

2

ޤައުމު ބިނާކުރުމަށާއި ،ޑިމޮކްރަސީ އާލާ ކުރުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދީނީ ،ޘަޤާފީ ،ސިޔާސީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ޤައުމީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އަދި
ފަންނުވެރި

ފޭރާން

ހުނަރުތަކުގެ

ރައްކާތެރިކޮށްދީ،

މުއްސަނދިކޮށް

ދިނުން.
3

މި ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ،ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި
ގިނަ

އެއްފަރާތަކަށްވުރެ
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،

ފަރާތްތަކަށް

ބައިވެރިވެވޭނެ

ގޮތް

ބާވަތުގެ

ޚިޔާލުތަކަށާއި،

ތަފާތު

ތަފާތު

ވިސްނުންތަކަށް ،ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން.
4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ އެކި ގިންތިތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތާއި،
ހޭލުންތެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވޭނެގޮތް ހެދުން.

5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މައިދާނުގައި ބާރުތައް އެއްބައެއްގެ
މައްޗަށް ނުދާނެ ގޮތަށް އެމައިދާން ބައްޓަންކުރުމާއި ،އިންސާފުވެރި
ވާދަވެރިކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ފޯރުވައިދިނުމަށް

ސަމާލުކަންދޭނެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުން.
7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތަފާތު

އެކި

ހިސާބުތަކަށް

ޚިދުމަތްދޭނެ

ޅ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ،ދެވެންއޮތް އެންމެ ފު ާ
ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ކަންކޮޅުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ

ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން.
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .4

(ހ)

ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތައް

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ޚިދުމަތުގެ ( 2ދޭއް)
ބާވަތަށެވެ .އެއީ؛
( )1ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ؛ އަދި
( )2ކޮމިއުނިޓީ ޓެލެވިޜަން؛

(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާނީ

ފްރީކުއެންސީއެއް

މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޓެރެސްޓްރިއަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމިއުނިޓީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޭ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަށް ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ބޭނުންވާ ފްރީކުއެންސީ ކޮމިޝަނުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކޮމިއުނިޓީ

ޓެލެވިޜަންގެ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ހުއްދަ

ދޫކުރާނީ

ކޭބަލް

ނެޓްވާރކްއެއްގައި ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށެވެ.
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .5

(ހ)

ޚާއްސަ ހުއްދަ

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ
މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚާއްސާ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް،
ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ސަރަހައްދެއް (ސިޓީއެއް ނުވަތަ ރަށެއް)
ގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.
ނަމަވެސް ،ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ސ
ފަރާތަކަށް ،އެ ސަރަހައްދުގައި ކޮމިއުނިޓީ ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއް ަ
ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އަދި ،ކޮމިއުނިޓީ ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ފަރާތަކަށް ،އެ ސަރަހައްދުގައި ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ
ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ނ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އެ

މުޖްތަމަޢުއަކަށް މުޙިއްމުވާ ،ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ބައިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޚިދުމަތް
ދޭން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.
ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.
(ރ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ސަރަހައްދުތަކަށް،
އެ ސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ
ދާއިރާތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް
އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 6
ޚާއްސަ

ހުއްދަ

ދޫކުރެވޭ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދަ
ދޫކުރާނީ ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރަހައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ފަރާތްތައް
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .7
ޚާއްސަ

(ހ)

ހުއްދަ އަށް އެދި

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި
ހުށަހަޅާނީ ،މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށް ހުޅުވާލުމުން ،މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1

ހުށަހެޅުން

ގައިވާ "ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް"
ފުރިހަމަކޮށެވެ.
(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި
ހުށަހަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
1

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

2

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ
ކޮބައިކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަކަލު

3

ށ
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ މުއްދަތަ ް
އެކުލަވާލަވާލައިފައިވާ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ،އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ އަދި
ޓެކްނިކަލް ޕްލޭން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ނުވަތަ

ޕްރޮޕޯޒަލް
4

ކޮމިއުނިޓީ

ހުއްދައަށް

ޓެލެވިޜަން

އެދި

ހުށަހަޅާނަމަ،

ޗެނަލް

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އަދި ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް
ތައްޔާކޮށްފައިވާ)
5

ރޭޑިއޯ

ކޮމިއުނިޓީ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

ހުއްދައަށް
ލޯގޯގެ

އެދި

ސޮފްޓް

ކޮޕީ،

ހުށަހަޅާނަމަ،

ޗެނަލް

ކޮޕީ

(ކުލަކޮށް

ހާޑް

ތައްޔާކޮށްފައިވާ) އަދި ޖިންގަލް
6

އަމިއްލަ

ވަސީލަތެއް

ބޭނުންކޮށްގެން

ފިޔަވާ

އެހެން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ،

ފަރާތެއްގެ
އެފަރާތާ

އެކު

އ
ވަސީލަތެ ް
ހަދާފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
7

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޭ ޙިދުމަތެއް ނަމަ ،ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ
އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

8

މުޢާމަލާތް ކުރާނެ އިސް ފަރާތް /ޖަވާބުދާރީ ވާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފޯމް (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާ އެކު)

9
(ނ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް ލައިވް ސްޓްރީމިންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް
ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ،ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެކަމާ
ގުޅުންހުރި އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެމައުލޫމާތެއް
ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެދެވޭނެއެވެ.
އަދި ،މި ހާލަތުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ދެވޭނީ
ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދިފައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު

.8

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ
މުއްދަތަކީ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހެވެ.

ކޯޑިނޭޓަރެއް .9

ސްޓޭޝަން

(ހ)

ކަނޑައެޅުން

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޮމިއުނިޓީ

ޚާއްސަ

ހުއްދަ

ސްޓޭޝަންގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކޮށް

ހިންގުމަށް

ސްޓޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރެއް އައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ކޮމިޝަނާ މުޢާމަލާތްކޮށް

ފަރާތުން

ޖަވާބުދާރީވާނެ

ފަރާތަކީ

ސްޓޭޝަން

ކޯޑިނޭޓަރެވެ .އަދި އެ ފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،
އެކަން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ކޮންޓެންޓް ލައިވް ސްޓްރީމް

.10

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓް

ސްޓޭޝަނުން

ލައިވް

ބޭނުންކޮށްގެން،

ސްޓްރީމް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް ކޮމިޝަނަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ކޮންޓެންޓް

ރައްކައުކޮށް .11

ބެލެހެއްޓުން

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް،
އެތަނަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިން އާއި އޮން-އެއަރ ލޮގް އެ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) މަސް ދުވަހަށް
ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
އަދި ،ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ

މާސްޓަރ ރެކޯޑިން

އާއި އޮން-އެއަރ ލޮގް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިޝްތިހާރު ފޮނުވުން .12

(ހ)

މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް
ނަމަވެސް،

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން

އަންނަނިވި ހަމަތަކުގެ މަތިން އިޝްތިހާރަށް ވަގުތު ވިއްކައިގެން ފައިސާ
ހޯދިދާނެއެވެ.

1

އިޝްތިހާރަށް ދޫކުރާ ވަގުތު ގަޑިއަކު ( 5ފަހެއް) މިނަޓަށްވުރެ
އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

2

އިޝްތިހާރަށް ވަގުތު ދޫކުރުމުގައި ،ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތްދޭ
ޞަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ،އެ ޞަރަޙައްދަށް މުދަލާއި
ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ކޮންޓެންޓަށް ޒިންމާވުން

.13

ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން

.14

(ހ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފޮނުވާ
ކޮންމެ ކޮންޓެންޓަކަށް ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ޚާއްސަ

ހުއްދަ

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ،އެހެން
ފަރާތަކުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ،

ކޮންޓެންޓެއް

އެ

ކޮންޓެންޓް ގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ،އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން
ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ނިމުމުން ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން މަޝްރޫޢުގެ
މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަށް އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިންގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ޕްރޮގްރާމް ފޮނުވިގޮތުގެ ޝެޑިއުލް

(ށ)

ޗެނަލް އޮޕަރޭޝަން އާބެހޭ މައުލޫމާތު

(ނ)

އޯޑިއަންސް ސަރވޭގެ މަޢުލޫމާތު

(ރ)

ޑޯނަރ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓަސް

(ޅ)

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .15

މި އުޞޫލުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ޚާއްސަ ހުއްދަ

ޚާއްސަ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދަ
ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

.16

(ހ)

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚާއްސަ

ހުއްދަ

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި ،ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް

(ސުލޫކީ މިންގަނޑު) އާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚާއްސަ

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

ފަރާތަކުން

މިއުސޫލާއި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް

އޮފް

ޕްރެކްޓިސްއާއި

އެނޫންވެސް

ކަމާގުޅޭ

އެހެން

ޤާނޫނަކާ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ
ހުށަހަޅަންވާނީ ،ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބެލުމުގެ ނިޒާމް" ގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

މަތިންނެވެ
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން
ޢަމަލުކުރާނީ ،ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބެލުމުގެ ނިޒާމް" ގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

މަތިންނެވެ.
އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން

.17

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަންފަށާނީ މި އުސޫލު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 25ޖޫން 2020

ޖަދުވަލު 1

ޖަދުވަލު3 :ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާ ގުޅޭ އުސޫލު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާ ގުޅޭ އުސޫލު
ފ
ތަޢާރަ ް

.1

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

.2

ނބަރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހަތަރުވަނަ ބާބާއި ގަވާއިދު
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮމާޝަލް
ނަންބަރު ް ( 2019/R-154
ޅ
ހށަހެޅުމާއި ،ހުށަހަ ާ
ނ އެކަމަށް އެދި ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކު ް
ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ،ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފެށުމާއި،
މއި ،ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމާގުޅޭ އުސޫލެވެ.
ލައިސަންސަށް ބަދަލެއް ގެނައު ާ
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާ ގުޅޭ އުސޫލު" އެވެ.
(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ޚިދުމަތުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ލައިސަންސް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތެއް

ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކަކާއެކު،

ދޭންވާނީ،

އެ ފަރާތަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ،އެ ލައިސަންސެއްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލުގެ

ދަށުން

ކޮމާޝަލްކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ
ލިބިގެންވެއެވެ.
1

ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް؛
މަންޒަރާ ނުލައި ،ހަމައެކަނި އަޑާއި ޓެކްސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ޚިދުމަތް

2

ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް؛
އަޑާއި މަންޒަރާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ގްރެފިކްސްއާއި ޓެކްސްޓް ހިމެނޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ
ޚިދުމަތް.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

.3

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

4

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން،

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް

ފަރާތްތަކުގެ

އ ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ދޫކުރާނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަ ް

އ
ޝަރުޠުތަ ް
1

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ވުމާއި ،އެ ފަރާތުގެ ހިންގާ
ގއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހިމެނިފައިވުން؛
ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭ ަ

2

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި
ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް
ކަމުގައި ނުވުން؛

3

ވން؛
ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ފަރާތަކަށް ނު ު

4

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

5

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ސިޔާސަތުތައް

ތަންޒީމީ

ދައުރު

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

އަދާކުރާ
ޤާނޫނުން

އިދާރާ

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޑއަޅައިފައިވާ
ކަނ ަ

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާ) އެއްގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ
ކ
ހިއްސާއެއް އޮތް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ނުވަތަ އެ ފަދަ މީހަ ު
ބައިވެރިވާ ކޯޕަރޭޝަނެއްކަމުގައި ނުވުން؛
6

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު ކުންފުންޏެއްގެ ( 20%ވިހި އިންސައްތަ)
ނޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް
ފ ް
އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުން ު
ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛

7

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ( 20%ވިހި އިންސައްތަ)
ނޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް
ފ ް
އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުން ު
ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛

8

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ( 2ދޭއް) ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ
ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛

9

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ( 2ދޭއް) ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިއްސާއޮތް
ނޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފު ް

10

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީއެއްގައި ހިއްސާ އޮތުމާއެކު،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ
ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
11

( 100%ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވުން؛

12

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި
ނުވުން؛

(ށ)

މ
ކ ހިއްސާގަންނަ ފަރާތްތަކަކީި ،
ލކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ވިއް ާ
އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ޕަބް ި
ދށުން
ނންބަރާއި 4 ،ވަނަ ނަންބަރާއި 5 ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ަ
ހިއްސާއޮތް ފަރާތްތަކެއް ކަމަކަށެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

.4

(ހ)

ލައިސަންސަށް އެދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މުޅި ރާއްޖެއަށްދޭ
ނ
ނ ް
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ކޮމިޝަ ު
ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެގޮތުން ބް ޯ

ހުށަހެޅުން.

އެކަމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޮމާޝަލް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.

1

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް
އެދޭ ފޯމު"؛

2

ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮފައިލް؛
(ހ) ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު؛
ގއިދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން؛
(ށ) ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަން ަ
(ނ) ހިއްސާދާރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛
(ރ) ހިއްސާދާރުންގެ

ތެރޭގައި

ކުންފުންޏެއް

ހިމެނޭނަމަ،

އެ

ކުންފުންޏއްގެ

ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުމާއި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛
(ބ)

ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ؛

(ޅ) ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

(ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ

އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް)؛
3

ގ
އސަންސްގެ މުއްދަތަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ (ކޮމިޝަން ެ
ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާއި ،ލަ ި
އނޭންޝަލް ޕްލޭން؛
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ) ފަ ި

4

އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި ،ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާއި ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭން؛

5

ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގެ ތަފުސީލު؛

6

ޔންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާ (ހ) ގައި ބަ ާ
ނ ބާވަތެއްގެ ލައިސަންސަކަށް ކަން؛
ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެދެނީ ކޮ ް

7

ޓެލެވިޜަން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯގެ ސޮފްޓް
ކޮޕީއާއި ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛

8

ރ
ރޭޑިއޯ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކު ާ

ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި ،ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ) އާއި ،ޖިންގަލް؛
9

ބހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ)؛
ސްޓޭޝަނުގެ ނަން (ކަމާ ެ

ގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ)؛
 10ޗެނަލްގެ ނަން (ކަމާބެހޭ އިދާރާ ަ
ފއިވާ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ؛
 11ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
 12ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާ "މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ
މަޢުލޫމާތު ފޯމު"؛
 13ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
(ހ)

ޓެރެސްޓީރިލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން
ފްރީކުއެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

(ށ)

ޖހިފައިވަނީ ކޮން
ދވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަ ެ
ކޭބަލް ނެޓްވާރކް މެ ު
ނެޓްވާރކެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

(ނ)

ށ ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން
މޯބައިލް ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮ ް
ނެޓްވާރކެއް މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

(ރ)

ސެޓަލައިޓް މެދުވެރިކޮށް

މ:
ނަ ަ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން

ފްރީކުއެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
(ބ)

އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް

ނ
ނމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮ ް
ަ

ނެޓްވާރކެއް މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
(ޅ)

އެހެން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައް
ފިޔަވައި އެހެން ވަސީލަތަކުން ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާނަމަ ،އެ ވަސީލަތެއްގެ
ށ
ޚދުމަތް ދިނުމަ ް
އ އެ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ި
ށ ހުށަހަޅަ ި
ތަފްސީލު ކޮމިޝަނަ ް

ލޔުން
ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ި
 14އަމިއްލަ

ވަސީލަތެއް

ފިޔަވައި،

އެހެން

ގ
ފަރާތެއް ެ

ވސީލަތެއް
ަ

ނ
ކށްގެ ް
ބޭނުން ޮ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ ،އެ ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛
(ނ)

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2ގެ (ރ) އިން
އިސްތިސްނާވާނެ؛

(ރ)

މގެ
މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލުމުން ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން ބީލަ ު
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް
އުސޫލުން ފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާބުކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ބް ޯ
ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

.5

(ހ)

ތ
ބޭނުންކުރާ ވަސީލަ ް

ނ ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ތ ް
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ފއިވާ ވަސީލަތް (މީޑިއަމް) ތަކުގެ
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ތެރެއިން

ކޮންމެ

އ
ވަސީލަތެ ް

ނުވަތަ

ވަސީލަތްތަކެއް

މދުވެރިކޮށް
ެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދނެއެވެ.
ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ާ

ލައިސަންސަށް އެދި
ހުށަހަޅާ
ނ
ލ ް
ހުށަހެޅުންތައް ބެ ު

.6

(ހ)

1

ޓެރެސްޓީރިއަލް؛

2

ސެޓްލައިޓް؛

3

ކޭބަލް ނެޓްވާރކް؛

4

މޯބައިލް ނެޓްވާރކް؛

5

އިންޓަރނެޓް؛

6

ނން ފާސްކޮށްފައިވާ)؛
އެހެނިހެން (ކޮމިޝަ ު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ލައިސަންސަށް
ޑ
ވނީ ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ބޮ ު
ލމުގައި ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅެން ާ
ނތައް ބެ ު
އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު ް

ނިޒާމެކެވެ .މިގޮތުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި
މ އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި
ފރިހަމަވާ ފަރާތަކަށްވުމާއެކުި ،
އ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަ ް
ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ

ނތައް ފުރިހަމަކުރާ
ލިޔެކިޔު ް

ކޮންމެ

ފރާތަކަށްމެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ަ

ލައިސަންސެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ،ލަ ި
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަނަށް ފީއެއް ނަގާނެއެވެ .މިކަމަށް ނަގާ ފީގެ ތަފުސީލު،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

(ނ)

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން ލިޔުމަކުން
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

30

ނ
އަންގަންވާނެއެވެ .ލައިސަންސެއް ދޫނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނު ް

ލޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ދނުކުރާން ނިންމި ސަބަބު ،އެ ި
ނިންމައިފިނަމަ ،ލައިސަންސް ޫ
ކ
އފައިވާކަމުގެ ލިޔުން އެ ފަރާތަ ާ
ލއިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނިންމަ ި
ރތަކަށް ަ
(ރ) ކޮމިޝަނުން ވަކި ފަ ާ
ނ
ހަވާލުކުރާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  12ވަ ަ
ނ
ރތު ް
އކައިފައިނުވާނަމަ ،އެ ފަ ާ
އސަންސް ފީ ކޮމިޝަނަށް ދަ ް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަ ި
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.
ޖަވާބުދާރީވާނެ

.7

(ހ)

ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

7

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން،

ރނީ،
ވސް ،ކޮމިޝަނާ މުޢާމަލާތުކު ާ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ެ
މ
ނނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ .އަދި އެ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ނަމާއި ،ދާއި ީ
ހިންގުމާ ހަވާލުވެހު ް
އެޑްރެހާއި ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ،އީމެއިލް އެޑްރެސް) ލައިސަންސް
ފނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ަ ( 15
(ށ)

ވ
ޖަވާބުދާރީވާން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީ ާ
ވ
ރ ާ
ފަރާތް ބަދަލުކުރާނަމަ ،މި މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ ،ނުވަތަ ޖަވާބުދާ ީ
ށފަހުގައެވެ.
ޝނަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަ ް
ފަރާތް ބަދަލުކުރަންވާނީ ،ކޮމި ަ

(ނ) ޖަވާބުދާރީވުމަށް ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ( 14ސާދަ) ދުވަހަށްވުރެ
ބރު
އ ފަރާތާ ގުޅޭ ފޯނު ނަން ަ
ނ ބޭރަށް ދާނަމަ ،ނުވަތަ ެ
ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއި ް

އވެ.
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެ ކަން އަންގަންވާނެ ެ
ނ
ޚިދުމަތް ފެށު ް

.8

ކށްފައިވާ ފަދައިން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބުމަށްފަހު ،އެ ލައިސަންސް ލިބުނު ތާރީޚުން
ށ
ފެށިގެން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ފެށުމަ ް
ނ
ނ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދޭ ް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެ ް
ފަށަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ .9

ށފައިވާ ފަދައިން ،ލައިސަންސް ދިނުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް

އާންމު ޝަރުޠުތައް

އާންމު ޝަރުޠުތަކުގައި ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ.
(ހ)

ގ
ނ ކޮމިޝަނު ެ
ނމަށް ބަދަލުކުރެވޭ ީ
އސަންސެއް ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ަ
ށފައިވާ ލަ ި
ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކޮ ް
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

(ށ)

ސ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،ލައިސަންސް
ނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލައިސަން ް
ބަޔާ ް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި

އސަންސާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލުމާއި،
ކުރިން އޮތް ފަރާތުން ،ލަ ި
ފުރިހަމަކުރަން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމާއި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން،
ލައިސަންސް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ.
(ނ)

ލައިސަންސަށް
ލައިސަންސް

އެދި

ހުށަހަޅާއިރު

ދިނުމުގެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން

ކަންކަން

ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު،

ރޠެއް ،ލައިސަންސްގެ
ޝަ ު

އ
މުއްދަތުގަ ި

ނ
ރއް އަންނަނަމަ ،އެކަން ލިޔުމު ް
ގތުން ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އުނިއިތު ެ
އުނިވެގެންނުވާނެއެވެ .މި ޮ
މި ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
1

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެ
ޢލޫމާތު؛
ބަދަލަކާބެހޭ މަ ު

2

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

 4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކަށް ބަދަލެއް

ގެނެސްފިނަމަ،
އަންގަންވާނެއެވެ.

7

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ލިޔުމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް

(ރ) ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތެއް ފަށަންވާނެއެވެ.
ގ
(ބ) ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޝަނަކީ ،އެ ސްޓޭޝަނު ެ
ރ
ފ އަދާކު ާ
ދދަކަށް ދިވެހިން ވަޒީ ާ
މުވައްޒަފުންގެ ( 70%ހަތްދިހަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ގިނަ އަ ަ
ސްޓޭޝަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ނންކުރާ ވަސީލަތްތައް ޓެސްޓްކުރުމުގެގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
(ޅ) ޓްރާންސްމިޝަނަށް ބޭ ު
ދިނުމުގެ

ލައިސަންސް

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކުން

ޓެސްޓް

ސިގްނަލް

ފޮނުވަންވާނީ

ފއިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
(ކ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ،އެ ތަނަކުން
އ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިސްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގއާއި ،އޮންއެއަރ ލޮގްެ ،
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަސްވަންދެން
ވނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިސްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން
ބަހައްޓަން ާ
ޓން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ މާސްޓަރ
މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެގެން އެތަކެތި ބަހައް ަ
ދން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން
ރެކޯޑިންގއާއި ،އޮންއެއަރ ލޮގް ،އެ މައްސަލަ ޙައްލުވަން ެ
ވނެއެވެ.
ބަހައްޓަން ާ

(އ) ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ
ވނެއެވެ.
ލޮގް ،އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
(ވ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ
ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސްގެ

 .10ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯއާއި

މުއްދަތު
ލައިސަންސް ފީ

ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.
.11

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

12

ވަނަ

އ
މާއްދާގަ ި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީ ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން،

(ށ)

1

ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ؛

2

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ؛

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަހަރީ ފީގެ ތަފްސީލު
ނއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ހިމަނައިފައިވާ ެ

(ނ)

ފ ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރިޗުމަހުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ީ
ނިޔަލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އަލަށް ލައިސަންސް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން،
ށ
ސޓްރޭޝަން ފީއާއެކު ކޮމިޝަނަ ް
ށ ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ ،ރަޖި ް
އެ އަހަރުގެ ބަކީ އޮތް މުއްދަތަ ް
ދައްކަންވާނެއެވެ.

.12

ލައިސަންސް

(ހ)

އައުކުރުން

ނން
ނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޮމިޝަ ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ ް
ވނަމަ،
ނސް އައުކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަ ް
މސްދުވަހުގެ ކުރިން ލައިސަންސް
ދތު ހަމަވުމުގެ ( 3ތިނެއް) ަ
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއް ަ
ވނެއެވެ .އަދި ލައިސަންސް އައުކުރަން
އައުކުރުމަށް އެދި ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ގންވާނެއެވެ.
ވނަމަ ،އެ ކަންވެސް ،މި މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް އަން ަ
ބޭނުންނު ާ

(ށ)

މި މާއްދާގެ

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް

އސަންސް އައުކޮށްދެވޭނީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
ނ ލަ ި
ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ ،ދެ ް
 3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފީއާއެކު ،ލައިސަންސް އައުކުރަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ނ)

ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ ،ލައިސަންސް
ނސް
އސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ލައިސަ ް
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،ލަ ި
އައުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ލައިސަންސަށް
ދޫކޮށްފައިވާ
ނ
ބަދަލުކުރު ް

.13
ތ
ފަރާ ް

ނ ފަރާތަކަށް
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ،އެހެ ް
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބް ޯ
މކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ވ ީ
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ާ

(ހ)

ވ
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައި ާ

އސަންސް
ލަ ި

ލިބިފައިވާ ފަރާތުން،

އެ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް

ބދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތާއި ބަދަލުކުރަން
ކން ( ަ
ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ؛
ނ) ަ
ނފަރާތަކަށްކަ ް
ބޭނުންވަނީ ކޮ ް
(ށ)

ވ
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައި ާ

އސަންސް
ލަ ި

ލިބިފައިވާ ފަރާތުން،

އެ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް

މށް އެދޭ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް ކުންފުނިން އެއްބަސްވިކަމަށް
ބަދަލުކޮށްދިނު ަ
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން؛
(ނ)

ސންސް ގެ އަސްލު؛
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ަ
ވ
ލބިފައި ާ
ޔންކޮށް ލައިސަންސް ި
ތ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަ ާ
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަ ަ
ނ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔު ް

(ރ)

ލައިސަންސް

ބަދަލުކުރުމަށް

އެދޭ

ފަރާތުން،

ލައިސަންސް

ބަދަލުކުރުމަށް

ނ
ބޭނުންވާކަ ް

ވ
ނ) ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ލ ހިމެނޭނެހެ ް
ސންސްގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީ ު
(ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލައި ަ
ސިޓީ؛
(ބ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް ކުންފުނިން އެދޭކަމަށް
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން؛

(ޅ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ؛
ގ ހިންގާ ގަވާއިދު ،އަސާސީ
 1އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ،ކުންފުނީ ެ
ގަވާއިދު އަދި ރަޖިސްޓަރީގެ ނަކަލު؛
 2އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް؛
ގއިދޭ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން
 3ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަން ަ
ކށް ހުޅުވައިލައިގެން ހިއްސާ
ނަމަވެސް ،ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމު ޮ
އ
މލަ ހިއްސާގެ ( 5%ފަހެ ް
ނފުންޏެއްނަމަ ،ކުންފުނީގެ ޖު ް
ވިއްކާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކު ް
ހއްސާ ގަނެފައިވާ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ،
އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ގިނަ ި
ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްނަމަ:

ދ
 1އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އަ ި
ރަޖިސްޓަރީގެ ނަކަލު؛
 2އަސްލާ

އެއްގޮތްކަމަށް

ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮފައިލް

ނގައިދޭ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން)؛
(ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަ ް
(އ)

މުއާމަލާތުކުރާނެއިސްފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފޯމް؛

(ވ)

މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަކަލު؛

(މ)

މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން؛

(ފ)

ޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ
ގ ނަން ރަ ި
ދ ފަރާތަށް ޗެނަލް ެ
ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ޭ
ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

(ދ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ޗެނަލްގެ ލޯގޯ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ
ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

(ތ)
(ލ)

ގ ސޮފްޓް ކޮޕީ އަދި ހާޑް ކޮޕީ(ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛
ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯ ެ
ލައިސަންސް ލިބޭ

ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ

މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ،އެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1
ގައިވާ ފޯމުގައިވާ 'އިޤްރާރު'؛
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ލައިސަންސަށް
ގ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތު ެ
ވިޔަފާރި

ނ
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ނަ ް
މކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ވ ީ
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ާ

ނަން

ނ
ބަދަލުކުރު ް
(ހ)

ރން ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ
ލކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން (ބަދަލުކު ަ
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ނަން ބަދަ ު
ވ ވިޔަފާރި ނަމުގެ ތަފްސީލު) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ؛
ނން ާ
ދލުކުރަން ބޭ ު
މަޢުލޫމާތު ،ބަ ަ

(ށ)

ނ ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ،އެކަމަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ެ
އަސްލާ އެއްގޮތް ނަކަލު؛

(ނ)

ސންސް ގެ އަސްލު؛
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ަ

ކށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާން ޮ
ނ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔު ް
ލައިސަންސަށް
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ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ލޯގޯ (ނިޝާން)
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބް ޯ
މކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ވ ީ
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ާ

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ
ލޯގޯ (ނިޝާން)
ނ
ބަދަލުކުރު ް

(ހ)

ނވާ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތާއި
ނ ް
ބދަލުކުރަން ބޭ ު
ބނުންވާކަން ( ަ
ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ބަދަލުކުރުމަށް ޭ
ޔންކޮށްފައިވާ ސިޓީ؛
ލޯގޯގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު) ބަ ާ

(ށ)

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ،އެކަމަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް
ނަކަލު؛

(ނ)
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
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ގ ސޮފްޓް އަދި ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛
ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯ ެ

ށ
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް

ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތް

ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް

އިތުރުކުރުން

ފަހުގައެވެ.
(ހ)

ނންކުރާ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭ ު
ކންފުނީގެ ސިޓީ؛
ބޭނުންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު

(ށ)

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ގެ އަސްލު؛

ކށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާން ޮ
ނ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔު ް
(ނ)

ތބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަ ާ
 1ޓެރެސްޓީރިލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން ފްރީކުއެންސީއެއް
މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
ހފައިވަނީ ކޮން ނެޓްވާރކެއް
 2ކޭބަލް ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެ ި
މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

 3މޯބައިލް ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން ނެޓްވާރކެއް
މެދުވެރިކޮށް ކޮން ސަރަޙައްދެއްގައިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
އ
ހފައިވަނީ ކޮން ފްރީކުއެންސީއެ ް
 4ސެޓަލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެ ި
މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
އ
ފއިވަނީ ކޮން ނެޓްވާރކެ ް
 5އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހި ަ
މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
 6އެހެން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައް ފިޔަވައި
ށ
ތއްގެ ތަފްސީލު ކޮމިޝަނަ ް
ލ ެ
ނންވާނަމަ ،އެ ވަސީ ަ
ދން ބޭ ު
އެހެން ވަސީލަތަކުން ޚިދުމަތް ޭ
ނ ފާސްކޮށްދީފައިވާ ލިޔުން
ހުށަހަޅައި އެވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނު ް
(ރ)

އަމިއްލަ

ވަސީލަތެއް

ފިޔަވައި،

އެހެން

ފަރާތެއްގެ

ވަސީލަތެއް

ބޭނުން

ނ
ކޮށްގެ ް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ ،އެ ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
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ލައިސަންސް

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެ ލައިސަންސް
މކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ވ ީ
ބާޠިލްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ާ

ނ
ބާޠިލްކުރު ް
(ހ)

ނންވާކަން އަންގައިދޭ ސިޓީ (ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ގަސްދުކުރާ
ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމަށް ބޭ ު
ތާރީޚާއި ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރަން އެދޭ ތާރީޚް ސިޓީގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ).؛

(ށ)

ށފައިވާ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން؛
ނފުނިން އެއްބަސްވިކަމަށް ފާސްކޮ ް
ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމަށް ކު ް

(ނ)

ސންސް ގެ އަސްލު؛
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ަ
ކށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާން ޮ
ނ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔު ް

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން .18

ނ
ގ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު ް
މ އުސޫލު ކޮމިޝަން ެ
ފށާނީި ،
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ

ނ
ފެށު ް

ފެށިގެންނެވެ.
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ޖަދުވަލު4 :ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާ ގުޅޭ އުސޫލު

ލު
ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސްއާ ީގުޅޭ ީއުސޫ ީ
ީ

ީ

ީ
ތަޢާރަ ްީ
ފ

އ ދުީ
ނނު) ީގެ ީހަތަރުވަނަ ީބާބާއި ީގަވާ ި
 .1މިއ ީ ،ޤާނޫނު ީނަންބަރު ީ(ީ 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޤާ ޫ
ނަންބަރު

ީ(ީ 2019/R-179ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދު)

ީގެ

ީދަށުން ީދިވެހިރާ އްޖޭގައިީ

ހ ޅާީ
ރތްތަކުން ީއެކަމަށް ީއެދި ީހުށަހެޅުމާއިީ ،ހުށަ ަ
ބނުންވާ ީފަ ާ
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީ ޭ
މއި ީ،
ލއިސަންސް ީދޫކުރުމާއިީ ،ލައިސަންސްގެ ީދަށުން ީޚިދުމަތް ީފެށު ާ
ކށް ީ ަ
ހުށަހެޅުންތަކަށް ީރިޢާޔަތް ޮ
މ އިީ،ލައިސަން ސްީބާޠިލްކުރުމާގު ޅޭީއުސޫލެވެ.
ލައި ސަންސަށްީ ބަދަލެއްީގެނައު ާ
ީ
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީ
ސް ީ
ޚިދުމަތުގެީލައިސަން ީ

ށްކިޔާނ "ީ ،ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރުމުގެީލައިސަން ސްއާީގުޅޭ ީއުސޫލު" ީއެވެ.
މިީއުސޫލަ ީ

ދުގެ
( ީ .2ހ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއި ީ

ީ5

ީވަނަ ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީފަދައި ންީ،

ވާނ ީ ،އެކަމަށް ީއެ ީގަވާއިދުގައި ީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޚިދުމަތް ީދޭން
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ީއުސޫލުތަކާ ީއެއްގޮތަށްީ ،މޯލްޑިވްސް ީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ީކޮމިޝަނުން ީދޫކުރާ ީ
"ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް "ީލިބިގެންނެވެ ީ ީ.

ީ

ގެ ީ
ނޮލޮޖ ީމެދުވެރިކޮށް ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ީ
ޓެސްޓ ރިއަލް ީޓެކް
ީ (ށ) ީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ީޑިޖިޓަލް ީރ
ނން ީދޫކުރާ ީ
ކސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގައިވާ ީގޮތަށް ީކޮމިޝަ ު
ވާނ ީރ ބްރޯޑް ާ
ޚިދުމަތް ީދޭން
ޓެސްޓ ރިއަލް ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް 'ީލިބިގެންނެވެީ .
'ޑިޖިޓަލް ީރ

ީ

ވާނ ީ ،އެކަމަށް ީ
ލ ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޚިދުމަތް ީދޭން
ީ (ނ) ީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ީކޮންވެންޝަނަ ްީ
ކާ ީއެއްގޮތަށްީ ،ކޮމިޝަނުން ީ
ވާ ީއުސޫލުތަ ީ
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގައި ީކަނޑައަޅައިފައި ީ
ދޫކުރާ ީ"ކޮންވެންޝަނަލް ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް "ީލިބިގެންނެވެީ .

ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީ

އ ީ
( ީ .3ހ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީީ 8ވަނަ ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީފަދައިންެ ީ ،

ލައިސަން ސްީދޫކުރެވޭ ީ

ވީ ީ
ރ ގައި ީބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވޭނ ީ ،ތި
ގަވާއިދުގެ ީދަށުން ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް ީދެ

އ ީ
ފަރާތްތަ ކުގެީޝަރުޠުތަ ްީ

ކށެވެީ .
ޝަރުޠުތައް ީފުރިހަމަވާ ީފަރާތްތަ ަ

ޓް ީލިމިޓެޑް ީކުންފުންޏެއް ީނުވަތަ ީ
ރާތަކ ީ ،ޕްރައިވެ ީ
 ީ 1ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ީއެދޭ ީފަ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ނިތަކަކ ީ
ީ (ށ) ީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ީއާންމުކޮށް ީހުޅުވައިލައިގެން ީހިއްސާ ީވިއްކާ ީޕަބްލިކް ީލިމިޓެޑް ީކުންފު

ގީ ީ
ސައިޓ އެއްނަމަީ ،އެ ީފަރާތު ެ
ޕަބްލިކް ީލިމިޓެޑް ީކުންފުންޏެއް ީނުވަތަ ީކޯޕަރޭޓިވް ީސޮ
ހިންގާ ީގަވާއިދުގެ

ީމަޤުޞަދުތަކުގެ

ީތެރޭގައި ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ީހިމެނޭ ީ

ފަރާތަކަށްވުން؛ ީ
ގެ ީޚިދުމަތްދޭ ީއެހެން ީ
 ީ 2ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޚިދުމަތްދޭ ީނުވަތަ ީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ީ
ސައިޓ އެއްގެ ީއެއްވެސް ީހިއްސާއެއް ީނުވަތަ ީ
ކުންފުންޏެއްގެ ީނުވަތަ ީކޯޕަރޭޓިވް ީސޮ
މާލ ީމަޞްލަޙަތެއް ީއޮތް މީ ހެއްގެ ީހިއްސާ ީއޮތް ީކުންފުންޏެއް ީނުވަތަ ީކޯޕަރޭޓިވް ީ
ސޮސައިޓ އެއްކަމުގައި ީނުވުން؛ ީ
 ީ 3ކޮމިޝަނުގެ ީއެއްވެސް ީމުވައްޒަފެއްގެ ީހިއްސާ ީހިމެނޭ ީކުންފުންޏެއް ީނުވަތަ ީ
ސޮސައިޓ އެއްކަމުގައި ީނުވުން؛ ީ
ކޯޕަރޭޓިވް ީ
 ީ 4ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީނުވަތަ ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޚިދުމަތްދޭ ީކުންފުންޏެއްގައި ީ
ނުވަތަ

ީކޯޕަރޭޓިވް

ގެ ީހިއްސާ
ީސޮސައިޓ އެއްގައި ީހިއްސާއޮތް މީ ހެއް ީ

ީހިމެނޭ ީ

ސޮސައިޓ އެއްކަމުގައި ީނުވުން؛ ީ
ކުންފުންޏެއް ީނުވަތަ ީކޯޕަރޭޓިވް ީ
ބރަ ) ީމަސްދުވަހުގެ ީ
 ީ 5ލައިސަންސަށް ީއެދި ީހުށަހަޅާ ފަީރާތަކ ީ ،ވޭތުވެދިޔަ ީާ (ީ 12
ތެރޭގައި،

ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އި
ީގަވާއިދުގަ ީ

ވީ ީ
ީބަޔާންކޮށްފައި ާ

ނޏެއްކަމުގައި ީނުވަތަ ީ
ނފު ް
"ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް "ީބާޠިލުކޮށްފައިވާ ީކު ް
ސޮސައިޓ އެއްކަމުގައި ީނުވުން؛ ީ
ކޯޕަރޭޓިވް ީ
ދ ީކުންފުންޏެއްގައި ީ
ނަ ީނަންބަރުގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާފަ ަީ
ގެ ީީ 4ވަ ީ
 ީ 6މި ީމާއްދާގެ ީ(ހ ) ީ ީ
ގ ީހިއްސާ ީހިމެނޭ ީ
ނުވަތަ ީކޯޕަރޭޓިވް ީސޮސައިޓ އެއްގައި ީހިއްސާ ީއޮންނަ މީ ހެއް ެީ
ސޮސައިޓ އެއްކަމުގައި ީނުވުން؛ ީ
ކުންފުންޏެއް ީނުވަތަ ީކޯޕަރޭޓިވް ީ

މި ީމާއްދާގެ ީ(ހ )ީގެ ީީ 6ީ ،4 ،3 ،2ވަނަ ީނަންބަރުގެ ީދަށުން ީހިއްސާއޮތް ީފަރާތްތަކެއްކަމަށް ީ
ނުބެލޭނެއެވެީ .

ކޮންވެންޝަނަލް ީ

( ީ .4ހ) ީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޤާނޫނުގެ ީީ 24ވަނަ ީމާއްދާގެ ީ(ހ) ީގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީފަދައިންީ ،

ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީ

މުޅި

ލައިސަން ސަށްީއެދިީހުށަހެޅުން ީ

ޖެ
ީރާއް ީ

ީނުވަތަ

ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ީސަރަޙައްދުއަށް

ލެ
ީމާ ީ

ީލައިސަންސަށް

ީއެދި

ީޚިދުމަތެއް

ީދޭ
ހަުހަޅާނ ،
ީށ

ނ ީ
ީދިނުމުގެގޮތު ް

ީކޮމިޝަނުން

ީއެކަމަށްީ

އިޢުލާނުކޮށްގެ ންީއަންގާީގޮތެއްގެ ީމަތިންނެވެީ ީ .
އަދި،

ީމުޅި

ީރާއްޖެ

ީނުވަތަ

ީމާލެ

ީސަރަޙައްދުއަށް

ީދެވޭ ީޚިދުމަތެއް

ީފިޔަވައި ީ

މ ީ
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރުމުގެީޚިދުމަތެއް ީދިނުމަށް ީއެދޭީފަރާތުން ީލައިސަން ސްީ ހޯދުމަށްީއެދިީކޮން ެ
ވަގުތެއްގައިވެ ސްީހުށަހެ ޅުމެއްީހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ީ

(ށ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ

ީ

ީ9

ީވަނަ ީމާއްދާގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ ީފަދައިންީ ،
ީ ަ

ވާ ީ
ހަުހަޅާނ ީ ،އެ ީގަވާއިދުގެ ީޖަދުވަލު ީީ 3ގައި ީ
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސަށް ީއެދި ީށ
"ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސަށް ީއެދޭ ީފޯމު "ީއިންނެވެީ ީ .
އަދި ީމިީފޯމާއެ ކުީއަން ނަނިވިީލިޔެކިޔު ންތައްީހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ 1ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީޖަދުވަލު ީީ 3ގައިވާ ީ"ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީ
ލައިސަންސަށް ީއެދޭީފޯމު"؛ ީ
 ީ 2ކުންފުންޏެއްނަމަީ ،ކަމާބެހޭ ީއިދާރާއަކުން،

ީއަސްލެއްކަން

ޑު ީ
ީއެނގޭނެ ީތައްގަނ ީ

ނގާ ީގަވާއިދުގެ ީނަކަލަކާއިީ ،އަސާސ
ނ ގެ ީހި ް
ޖަހައިފައިވާީ ،ކުންފު

ގެ ީ
ީގަވާއިދު ީ

ނ ގެ ީޕްރޮފައިލް؛ ީ ީ
ރ ގެ ީނަކަލަކާއި ،ކުންފު
ނަކަލަކާއިީ ،ރަޖިސްޓަ
ީ
ގއިދޭީ ،ކަމާބެހޭ ީއިދާރާގެ ީލިޔުން؛ ީ
 ީ 3ހިއްސާދާރުންގެ ީމަޢުލޫމާތު ީއަން ަ
އެހެންނަމަވެސް ،ލައިސަންސަށް

ީއެދޭ ފަީރާތަކ

ީދިވެހިރާއްޖޭގައި

ީއާންމުކޮށް ީ

ލީ ީ
ނ ގެ ީޖުމް ަ
ނމަ ،ކުންފު
ހުޅުވައިލައިގެން ީހިއްސާ ީވިއްކާ ީޕަބްލިކް ީލިމިޓެޑް ީކުންފުންޏެއް ަ
ހިއްސާގެ

ީ5%

އ ީއިންސައްތަ ) ީއަށްވުރެ
ީ(ފަހެ ްީ

ނީ
ީގި ަ

ީހިއްސާ

ީގަނެފައިވާ ީ

ގއިދޭީ ،ކަމާބެހޭ ީއިދާރާގެ ީލިޔުން ީހުށަހަޅަންވާނެއެވެީ .
ހިއްސާދާރުންގެ ީމަޢުލޫމާތު ީއަން ަ
ސަިޓ އެއްނަމަީ ،ކަމާބެހޭ ީއިދާރާއަކުން ީއަސްލެއްކަން ީއަންގައިދޭ ީ
 ީ 4ކޯޕަރޭޓިވް ީސޮ އ

ޓ ގެ ީހިންގާ ީގަވާއިދުގެ ީނަކަލަކާއިީ ،
ތައްގަނޑު ީޖަހައިފައިވާީ ،ކޯޕަރޭޓިވް ީސޮސައި
ޓ ގެ ީޕްރޮފައިލް؛ ީ
ރ ގެ ީނަކަލަކާއި ،ކޯޕަރޭޓިވް ީސޮސައި
ރަޖިސްޓަ
ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

 ީ 5ޓޫރިސްޓް ީރިސޯޓެއްގައި ީކޮންވެންޝަނަލް ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޚިދުމަތްދޭނަމަީ ،
ސްމ ީހުއްދައިގެ ީއަސްލެއްކަން ީއަންގައިދޭީ ،ތައްގަނޑު ީ
ތަން ީހިންގުމަށް ީދޫކޮށްފައިވާ ީރަ
ޖަހައިފައިވާ ީނަކަލަކާއި ީޕްރޮފައިލް؛ ީ ީ ީ
ސްްރ ކޮށްީ ،އެކަމަށް ީ
ނ ީރަޖި ޓ
ނންކުރާނެ ީވިޔަފާރި ީނަމާއި ީނިޝާ ްީ
 ީ 6ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ީބޭ ު
އެ ީ
ލއިގެ ީނަކަލަކާއިީ ީ ،
ޝނުގެ ީކު ަ
ދޫކުރި ީލިޔުމުގެ ީއަސްލާ ީއެއްގޮތް ީނަކަލަކާއި ،ނި ާ
ތަކެތ ގެ ީސޮފްޓް ީކޮޕ ؛ ީ
ލީ ީ
އލާތްތަކުގެ ީތަފުސ ު
 ީ 7ޚިދުމަތްދިނުމަށް ީރާވައިފައިވާ ީޓެކްނިކަލް ީޕްލޭނާއި ީބޭނުންކުރާނެ ީ ާ
(ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ީރާވައިފައި ާީ
ވ

ީޓެކްނިކަލް

ނަމާދުވަގުތު ީއެރުވުމަށާއި ،އެމަރޖެންސ

ީޕްލޭނާއި،

ީސެންސަރުކުރުމަށާއިީ ،

ރީ ީ
ީހާލަތުގައި ީއެ ީކަން ީކުރުމަށް ީބޭނުންކު ާ

ސ ލު)؛ ީ
އާލަތްތަކުގެ ީތަފު
މޔަށް ީބެހެއްޓުމާއިީ ީ ،
 ީ 8ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ީސެންސަރުކުރުމަށް ީބޭނުންކުރާ ީއާލަތްތައް ީހަ ަ
ގެ ީ
ސންސަރުކުރެވޭނެ ީއިންތިޒާމް ީހަމަޖައްސައިފައިވާގޮތު ީ
ކށްގެން ީ ެ
އެ ީއާލާތްތައް ީބޭނުން ޮ
ސ ލު؛ ީ ީ
ތަފު
މް ީ
ންގ ގެ ީއަޑު ީގެނެސްދޭނެ ީއިންތިޒާ ީ
 ީ 9ނަމާދުވަގުތު ީއަންގައިދޭ ީލިޔުން ީނުވަތަ ީބަ
ސ ލު؛ ީ
ހަމަޖައްސައިފައިވާގޮތުގެ ީތަފު
ީ 10ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ

ީީ 10ވަނަ ީމާއްދާ ެީ
ގ

ދށުން
ީ ަ

އި ީ
ީކަނޑައަޅަ ީ

ގއިދޭ ީކާޑު ީނުވަތަ ީ
ގ ީދިވެހި ީރައްޔިތެއްކަން ީއަން ަ
މުޢާމަލާތްކުރާނެ ީއިސް ީފަރާތު ެީ
ޕާސްޕޯޓުގެ ީނަކަލަކާއިީ ،އެ ީފަރާތުގެ ީއިޢުތިރާޒެއް ީނެތްކަމުގެ ީލިޔުން؛ ީ
ނީ ީ
ން ީހުށަހަޅާ ީޗެނަލްތަކާއިީ ،ގަންނަން ީލިބެން ީހުންނާ ެ
ީ 11އަސާސ ީޕެކޭޖުގެގޮތުގައި ީދައްކަ ީ
އިތުރު ީޗެނަލްތަކުގެ ީމަޢުލޫމާތު؛ ީ
ދަ ީ
ީ 12ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީޚިދުމަތުގައި ީހިމަނާ ީޗެނަލްތައްީ ،ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީހުއް ީ
ލިބިފައިވާކަމުގެ ީލިޔުން؛ ީ ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ 13ޗެނަލް ީއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ީލޯގޯގެ

ީސޮފްޓް

ކޮ އާއި
ީޕ

ީހާޑް

ީކޮޕ

ށް ީ
ީ(ކުލަކޮ ީ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛ ީ
ީ 14ރ ބްރޯޑް ކާސްޓްކުރުމަށްީބޭނުންކު ރާީވަސ ލަތާ ބެހޭީމަޢުލޫމާތު؛ ީ
ވަނ
އ
ޓެސްޓ ރިލް ީމެދުވެރިކޮށް ީނަމަ ީ :ޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީހަމަޖެހިފަ ި
ީ (ހ) ީ ރ

ނީ ީ
ީކޮ ް

ސ އެއް ީމެދުވެރިކޮށްކަން ީއަންގައިދޭ ީލިޔުންީ .
ފްރ ކުއެން
ީ (ށ) ީ ކޭބަލް ީނެޓްވާރކް ީމެދުވެރިކޮށް ީނަމަ ީ :ޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީހަމަޖެހިފައިވަނީ ީ
ކޮން ީނެޓްވާރކެއް ީމެދުވެރިކޮށް ީކަން ީއަންގައިދޭ ީލިޔުންީ .
ވަނ ީ
މޖެހިފައި
ށ ީނަމަ ީ :ޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީހަ ަ
ީ (ނ) ީ މޯބައިލް ީނެޓްވާރކް ީމެދުވެރިކޮ ްީ
ކޮން ީނެޓްވާރކެއް ީމެދުވެރިކޮށްކަން ީއަންގައިދޭ ީލިޔުންީ .
ވަނ
އ
ށ ީހަމަޖެހިފަ ި
ީ (ރ) ީ ސެޓަލައިޓް ީމެދުވެރިކޮށް ީނަމަ ީ :ޚިދުމަތް ީދިނުމަ ްީ

ނީ ީ
ީކޮ ް

ސ އެއް ީމެދުވެރިކޮށްކަން ީއަންގައިދޭ ީލިޔުންީ .
ފްރ ކުއެން
ވަނ
ީ (ބ) ީ އިންޓަރނެޓް ީމެދުވެރިކޮށް ީނަމަީ :ޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީހަމަޖެހިފައި

ީކޮންީ

ނެޓްވާރކެއް ީމެދުވެރިކޮށްކަން ީއަންގައިދޭ ީލިޔުންީ .
ީ (ޅ) ީ އެހެން ީވަސ ލަތެއް ީމެދުވެރިކޮށް ީނަމަީ :މި ީމާއްދާގައި ީބަޔާ ންކޮށްފައިވާީ
އ ީ
ނވާނަމަެ ީ ،
ސ ލަތަކުން ީޚިދުމަތްދޭން ީބޭނު ް
ވ
ވަސ ލަތްތައް ީފިޔަވައި ީއެހެން ީ ަ
ވަސ ލަތެއްގެ ތަީފްސ ލު ީކޮމިޝަނަށް ީހުށަހަޅައި ީއެ ީވަސ ލަތް ީމެދުވެރިކޮށްީ
ފސްކޮށްދ ފައިވާީލިޔުންީ .
ޚި ދުމަތްީދި ނުމަށްީކޮމިޝަ ނުންީ ާ
ގ ންީ
ތއް ީބޭނުންކޮށް ެ
ީ 15އަމިއްލަ ީވަސ ލަތެއް ީފިޔަވައިީ ،އެހެން ީފަރާތެއްގެ ީވަސ ލަ ެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަީ ،އެީފަރާތަކާ އެކުީވެފައިވާ ީއެއްބަ ސްވުމުގެީކޮޕ ؛ ީ
ރ ބްރޯޑް ކާސްޓްކުރުމަށްީ

ތން ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރުމުގެީ
ގތުގެމަ ި
ދގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީ ޮ
( ީ .5ހ) ީ މި ީއުސޫލުގެ ީީ 4ވަނަ ީމާއް ާ

ތ ީ
ރާވަސ ލަ ްީ
ބޭނުންކު ީ

ފއިވާ ީވަސ ލަތްީ(މ ޑިއަމް) ީ
ރ ގައި ީބަޔާންކޮށް ަ
ލައިސަންސަށް ީއެދި ީހުށަހަޅާ ީފަރާތްތަކުންީ ،ތި
ތަކުގެ

ީތެރެއިން

ީކޮންމެ

ީވަސ ލަތެއް

ީނުވަތަ ީވަސ ލަތްތަކެއް

ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރުމުގެީޚިދުމަތްދި ނުމަށްީއެދިީހުށަހެ ޅިީދާނެއެވެ.
ީ

ީ

ީ

ޓެސްޓ ރިއަލް؛ ީ
ީ 1ރ

ީމެދުވެރިކޮށްީ

ީ

ީ

ީ

 ީ 2ސެޓްލައިޓް؛ ީ

ީ

ީ

ީ

 ީ 3ކޭ ބަލްީނެޓްވާރކް؛ ީ

ީ

ީ

ީ

 ީ 4މޯބައި ލްީނެޓްވާރކް؛ ީ

ީ

ީ

ީ

 ީ 5އިންޓަރނެޓް؛ ީ

ީ

ީ

ީ

ނ ންީފާސްކޮށްފައިވާ)؛ ީ
 ީ 6އެހެނި ހެންީ(ކޮމިޝަ ު

ލައިސަން ސަށްީއެދިީހުށަހަ ޅާީ

ވާނ
ނ ީގެންގުޅެން
( ީ .6ހ) ީ ލައިސަންސަށް ީއެދި ީހުށަހަޅާ ީހުށަހެޅުންތައް ީބެލުމުގައި ީކޮމިޝަނު ް

ނ ީ
ލ ްީ
ހުށަހެޅު ންތައްީބެ ު

ީހަމަހަމަީ

އަދި ީހާމަކަން ީބޮޑު ީނިޒާމެކެވެީ .މިގޮތުންީ ،ލައިސަންސަށް ީއެދި ީހުށަހަޅާ ީފަރާތަކ

ީމި ީ

މީ ީ
އުސޫލުގެ ީީ 3ވަނަ ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީޝަރުޠުތައް ީފުރިހަމަވާ ީފަރާތަކަށްވުމާއެކުި ީ ،
މ ީ
އ ީބަޔާންކުރާ ީހުރިހާ ީލިޔެކިޔުންތައް ީފުރިހަމަކުރާ ީކޮން ެ
އުސޫލުގެ ީީ 4ވަނަ ީމާއްދާގަ ި
ފަރާތަކަށްމެީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރުމުގެީލައިސަން ސެއްީދޫކުރަންވާނެއެވެީ .
ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ދި ީ
(ށ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސަށް ީއެދޭ ީފޯމު ީހުށަހަޅާއިރުީ ،ލައިސަންސަށް ީއެ ީ
ރާ ީ
ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީީ 9ވަނަ ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކު ީ
ނީ ީ
ނ ީއެކަ ް
ފރާތަށް ީކޮމިޝަނު ްީ
ލިޔުމެއް ީހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަީ ،ލައިސަންސަށް ީއެދި ީހުށަހެޅި ީ ަ
އި ީ
ތިރ ސް )ީދުވަހުގެ ީތެރޭގަ ީ
އެ ީފަރާތުން ީއެ ީލިޔެކިޔުންތައް ީފުރިހަމަކޮށް ީ(ީ 30
އަންގައިީ ،އަދި ީ ީ
ވނެއެވެީ .
ކޮމިޝަނަށް ީހުށަހަޅަން ާ
ގެ ީނިންމުން ީލިޔުމަކުން ީީ 30
ޅާ ީހުރިހާ ީފަރާތަކަށްވެސް ީކޮމިޝަނު ީ
(ނ) ީ ލައިސަންސަށް ީއެދި ީހުށަހަ ީ
ނީ ީ
ތިރ ސް ) ީދުވަހުގެ ީތެރޭގައި ީއަންގަންވާނެއެވެ ީ .ލައިސަންސެއް ީދޫނުކުރުމަށް ީކޮމިޝަނު ް
(
ނިންމައިފިނަމަ،

ީލައިސަން ްީ
ސ

ީދޫނުކުރަން

ީނިންމި

ީސަބަބު،

ީއެ

ީލިޔުމުގައި ީ

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެީ .
(ރ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީީ 9ވަނަ ީމާއްދާގެ ީ(ޅ) ީގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީފަދައިންީ ،
ށީ ީ
ކޮމިޝަނުން ީވަކި ީފަރާތަކަށް ީލައިސަންސް ީދޫކުރުމަށް ީނިންމައިފައިވާކަން ީއެ ީފަރާތަ ް
އސަންސް ީފ
ހގެ ީތެރޭގައި ީއެ ީފަރާތުންީ ،ލަ ި
ތިރ ސް ) ީދުވަ ު
އަންގާތާ ީ(ީ 30
ދައްކަންވާނެއެވެ ީ ީ.

ށީ ީ
ީކޮމިޝަނަ ް

ީ

ީ

ތށް ީ
އ ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީގޮ ަ
(ބ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީީ 9ވަނަ ީމާއްދާގެ ީ(ޅ) ީގަ ި
ޢަމަލުކޮށްފައި

ީނުވާނަމަ،

ީއެ

ީލައިސަންސަށް

ީފަރާތުން

ީއެދި

ީހުށަހެޅި

ނީ ީ
ޅ ް
ީހުށަހެ ު

ބާޠިލުވާނެއެވެ.
މުޢާމަލާތް ީކުރާނެ ީއިސް ީފަރާތެއް ީ .7
ން ީ
ކަނޑައެޅު ީ

(ހ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީީ 10ވަނަ ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީފަދައިންީ ،
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ީ

ީލިބޭ

ީލައިސަންސް

ީކޮންމެ

ރތަކުންވެސް،
ީފަ ާ

ީކޮމިޝަނާ ީ

ނެ ީ
އެ ީގަވާއިދުގެ ީޖަދުވަލު ީީ 4ގައިވާ ީ"މުޢާމަލާތްކުރާ ީ
މުޢާމަލާތްކުރާނެ ީފަރާތެއް ީކަނޑައަޅައިީ ީ ،
ހޅަންވާނެއެވެ.
ހށަ ަ
އިސް ީފަރާތުގެ ީމަޢުލޫމާތު ީފޯމު "ީފުރިހަމަކޮށްީ ،ކޮމިޝަނަށް ީ ު
ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ޅާ ީފަރާތް ީޖަވާބުދާރވުމަށް ީއުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަީ ،
ވާ ީފަދައިން ީކަނޑައަ ީ
(ށ) ީ މި ީމާއްދާގެ ީ(ހ )ީގައި ީ
ން ީ
ތު ީއެހެ ީ
މ ީމަސްއޫލިއްޔަ ީ
ނުވަތަ ީމުޢާމަލާތްކުރާ ީފަރާތް ީބަދަލުކުރާނަމަ ،ވަީގުތ ގޮތުން ީ ިީ
ފަރާތަކާ

ވާނ
ީހަވާލުކުރަން

ީމުޢާމަލާތްކުރާ

ނުވަތަ

ފރާތް
ީ ަ

ވާނ ީ ،
ީބަދަލުކުރަން

ގެ ީ
ގެ ީޖަދުވަލު ީީ 4ގައިވާ ީ"މުޢާމަލާތްކުރާނެ ީއިސް ީފަރާތު ީ
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދު ީ
ފހުގައެވެީ .
މަޢުލޫމާތު ީފޯމު "ީމެދުވެރިކޮށް ީކޮމިޝަނަށް ީއެންގުމަށް ަ
(ނ) ީމުޢާމަލާތްކުރުމަށް ީލައިސަންސް ީލިބޭ ީފަރާތުން ީކަނޑައަޅައިފައިވާ ީފަރާތް ީ(ީ 14ސާދަ )ީ
ނީ ީ
ނވަތަ ީއެ ީފަރާތާ ީގުޅޭ ީފޯ ު
ދވެހިރާއްޖެއިން ީބޭރަށްދާނަމަު ީ ،
ދުވަހަށްވުރެ ީދިގު ީމުއްދަތަކަށް ީ ި
ގންވާނެއެވެީ .
ދލުވެއްޖެނަމަީ ،ލިޔުމަކުން ީކޮމިޝަނަށް ީއެކަން ީއަން ަ
ނަންބަރު ީބަ ަ
 ީ .8ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ނ ީ
ޚިދުމަތްީފެށު ްީ

ީގަވާއިދުގެ

ީ21

ީވަނަ

ގއި
ީމާއްދާ ަ

ީބަޔާންކޮށްފައިވާ

އންީ ،
ީފަދަ ި

އ ީ
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީދަށުން ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް ީލިބުމަށްފަހުެ ީ ،
ރ ޚުން ީފެށިގެން ީޚިދުމަތް ީފެށުމަށް ީކަނޑައަޅައިފައި ާީވމުއްދަތަކ
ލައިސަންސް ީލިބުނު ީތާ

ީ(ީ 12ބާރަ )ީ

މަސްދުވަހެވެީ .އަދިީ ،ޚިދުމަތް ީފެށުމަށް ީކަނޑައަޅައިފައިވާ ީތާރޚުން ީފެށިގެން ީގިނަވެގެން ީ(ީ 12ބާރަ )ީ
މަސްދުވަ ހުގެީތެ ރޭގައިީޚިދުމަ ތްދޭންީފަށަންވާނެއެވެ.
ލައިސަންސްގެ ީމުއްދަތު ީ

ނ ލްީ
ނޝަ ަ
ށފައިވާ ީފަދައިންީ ،ކޮންވެ ް
ީ .9ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީީ 12ވަނަ ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކޮ ް
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްީދޫކުރެވޭ ީލައިސަންސްގެ ީމުއްދަތަކ ީ( ީ 10ދިހައެއް)ީއަހަރުދުވަހެވެީ .

ލައިސަންސްީފ

ީ

( ީ .11ހ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީީ 13ވަނަ ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީފަދައިންީ ،
ގ ންވެއެވެީ.
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރުމުގެީލައިސަން ސްީފ ީ(ީ 2ދޭއް) ީބަ ޔަކަށްީބެހި ެ

ީ

ީ

ީ

 ީ 1ލައިސަން ސްީދޫކުރާއިރު ީކޮމިޝަނަށް ީދައްކަ ންޖެހޭީރަޖިސްޓްރޭޝަންީފ ؛

ީ

ީ

ީ

 ީ 2ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރުމުގެީލައިސަންސަށް ީދައްކަންޖެ ޭީހއަހަރ ީފ ؛ ީ
އި ީ
ފ އާ ީ
ހ ީރަޖިސްޓްރޭޝަން ީ
ކރުމުގެ ީޚިދުމަތްތަކަށް ީދައްކަންޖެ ޭީ
ކޮންވެންޝަނަލް ީރ ބްރޯޑްކާސްޓް ު

ީ

ީ (ށ)

ީ

ގެ ީ
މ ީއަހަރެއްގެ ީމާރިޗުމަހު ީ
ީ (ނ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ީފަރާތްތަކުން ީދައްކަންޖެހޭއަ ީހަރ ފ ީ ،ކޮން ެީ

އަހަރ

ީފ

ގެ ީޖަދުވަލު
ވާނ ީ ،ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދު ީ
ީދައްކަން

ީީ 1ގައިވާ ީ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ނިޔަލަށް ީދައްކަންވާނެއެވެީ .
ދާ ީ
ީ (ރ) ީ މި ީމާއްދާގެ ީ(ނ ) ީގައި ީއެހެން ީބަޔާންކޮށްފައި ީއޮތްނަމަވެސްީ ،އަލަށް ީލައިސަންސް ީހޯ ީ

ީ

ފަރާތްތަކުން

ީއެ

ީއަހަރުގެ ބީާކ

ީއޮތް

ީމުއްދަތަށް

ީދައްކަންޖެހޭ އީަހަރ

އި ީ
ފ އާ ީ
ީ

އވެީ .
ންފ ީދައްކަންވާނެ ެ
ރަޖިސްޓްރޭޝަ
ން ީ
ލައިސަންސް ީއައުކުރު ީ

.12

(ހ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދުގެ ީީ 14ވަނަ ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީފަދައިންީ ،
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް ީއައުކުރުމަށް ީބޭނުންވާނަމަީ ،ދޫކޮށްފައިވާ ީލައިސަންސްގެ ީ

ީ

އ ) ީމަސްދުވަހުގެ ީކުރިންީ ،ލައިސަންސް ީއައުކުރުމަށް ީލިޔުމުން ީ
މުއްދަތު ީހަމަވާން ީ( 3ތިނެ ްީ
ކޮމިޝަނަށް ީހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ީ.އަދިީ ،ލައިސަންސް ީއައުކުރަން ީބޭނުންނުވާނަމަީ ،އެކަންވެސް ީ
ނގަންވާނެއެވެީ .
މި ީމުއްދަތުގައި ީކޮމިޝަނަށް ީއަ ް
ން ީ
އ ީލައިސަންސް ީއައުކުރަ ީ
(ށ) ީ މި ީމާއްދާގެ ީ(ހ) ގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީމުއްދަތުގެ ީތެރޭގަ ިީ

ީ

ގެ ީ
ވޭނ ީ ،ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީގަވާއިދު ީ
ސންސް ީއައުކޮށްދެ
ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަީ ،ލައި ަ
އވާ ީޖޫރިމަނާ ީފ ީދެއްކުމަށްފަހުީ ،ލައިސަންސް ީއައުކުރުމަށް ީ
ޖަދުވަލު ީީ 2ގައި ީބަޔާންކޮށްފަ ި
އެދި ީހުށަހެޅުމުންނެވެީ .
(ނ) ީލައިސަންސްގެ ީމުއްދަތު ީހަމަވުމަށްފަހު ީއައުކުރަން

ީ

ީހުށަހަ ާީ
ޅ

އީ ީ
ީހުށަހެޅުންތައް ީބަލައެ ް

ނުގަނެވޭނެއެވެ ީ ީ ީ.
(ރ) ީ ލައިސަންސް ީދިނުމަށް ީކަނޑައަޅައިފައިވާ ީޝަރުޠުތަކުގެ ީތެރެއިން ީޝަރުޠަކާީ ،ލައިސަންސްގެ ީ

ީ

މުއްދަތުގެ ީތެރޭގައި ީޚިލާފުވެއްޖެނަމަީ ،ލައިސަންސް ީއައުކޮށެއް ީނުދެވޭނެއެވެ ީ ީ.
ލައިސަންސަށް

ރ ތަކަށްީ
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް ީލިބިފައިވާ ީފަރާތްީ ،އެހެން ީފަ ާ
ވ ީ  .13ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮށްފައިވާ ީރީބް ޯ
ީދޫކޮށްފައި ާ

ނ ީ
ފަރާތްީބަދަލުކުރު ްީ

މ ކުރުމަށްީފަހުގައެވެީ .
ބަދަލުކުރުމަށް ީ އެދިީހުށަހަޅަންވާނީީ ،އަން ނަނިވިީލިޔު ންތައްީފުރިހަ ަ

ީ
(ހ) ީ ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮށްފައިވާ ީލައިސަންސް ީލިބިފައިވާ ީފަރާތުންީ ،އެ ީފަރާތުގެ ީލައިސަންސް ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ނ ގެ ީޕްރޮފައިލް؛ ީ
ީ 2އަސްލާ ީއެއްގޮތްކަމަށް ީތައްގަނޑު ީޖަހައިފައިވާ ީކުންފު

ީ

ީ

ީ

ގއިދޭީ ،ކަމާބެހޭ ީއިދާރާގެ ީލިޔުން؛ ީ
ީ 3ހިއްސާދާރުންގެ ީމަޢުލޫމާތު ީއަން ަ

ީ

ީ

ގ ީމަޢުލޫމާތާއި ީބަދަލުކުރަން ީ
ނންވާ ީލައިސަންސް ެީ
ދލުކުރަން ީބޭ ު
ބ ަ
ނ ީ( ަ
ބަދަލުކުރުމަށް ީބޭނުންވާކަ ްީ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ީސިޓ ؛ ީ
ނ )ީ ަ
ނފަރާތަކަށްކަ ްީ
ވަނ ީކޮ ް
ބޭނުން
(ށ) ީ ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮށްފައިވާ ީލައިސަންސް ީލިބިފައިވާ ީފަރާތުންީ ،އެ ީފަރާތުގެ ީލައިސަންސް ީ
އބަސްވިކަމަށް ީ
ކންފުނިން ީއެ ް
ށ ީލައިސަންސް ީބަދަލުކުރުމަށް ީ ު
ތ ްީ
މށް ީއެދޭ ީފަރާ ަ
ބަދަލުކޮށްދިނު ަ
ނ ގެ ީބޯޑް ީރެޒަލިއުޝަން؛ ީ
ފާސްކޮށްފައިވާ ީކުންފު
ސންސް ީގެ ީއަސްލު؛ ީ
(ނ) ީ ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮށްފައިވާ ީލައި ަ
ނ ީބަޔާންކޮށް ީލައިސަންސް ީ
ލައިސަންސް ީހަލާކުވެފައި ީނުވަތަ ީގެއްލިފައިވާނަމަީ ،އެކަ ް
ހށަހަޅާ ީލިޔުން ީ
ލިބިފަ އިވާީފަރާ ތުންީ ު
ނީ ީ
(ރ) ީ ލައިސަންސް ީބަދަލުކުރުމަށް ީއެދޭ ީފަރާތުންީ ،ލައިސަންސް ީބަދަލުކުރުމަށް ީބޭނުންވާކަ ް
ވީ ީ
ނސްގެ ީމަޢުލޫމާތުގެތަީފްސ ލު ީހިމެނޭނެހެން ) ީބަޔާންކޮށްފައި ާ
ބނުންވާ ީލައިސަ ް
(ބަދަލުކުރަން ީ ޭ
ސިޓ ؛ ީ
ނީ ީ
ނ ް
ށ ީއެދޭ ީފަރާތަށް ީލައިސަންސް ީބަދަލުކުރުމަށް ީކުންފު ި
(ބ) ީ ލައިސަންސް ީބަދަލުކޮށްދިނުމަ ްީ
ނ ގެ ީބޯޑް ީރެޒަލިއުޝަން؛ ީ
އެދޭކަމަށް ީފާސްކޮށްފައިވާ ީކުންފު
(ޅ) ީ ލައިސަންސް ީބަދަލުކުރުމަށް ީއެދޭފަީރާތަކ ީކުންފުންޏެއްނަމަ؛

ީ

ގ ީގަވާއިދުީ ،އަސާސ ީ
ނ ގެ ީހިން ާީ
ފ
ޑ ީޖަހައިފައިވާީ ،ކުން ު
ީ 1އަސްލާ ީއެއްގޮތްކަމަށް ީތައްގަނ ުީ
ގަވާއިދު ީއަދިީރަޖިސްޓަރ ގެީނަކަލު؛ ީ

ނަމަވެސްީ ،ލައިސަންސަށް ީއެދޭފަީރާތަކ ީދިވެހިރާއްޖޭގައި ީއާންމުކޮށް ީހުޅުވައިލައިގެން ީ
ނ ގެ ީޖުމްލަ ީހިއްސާގެ ީީ 5%
ނފު
ހިއްސާ ީވިއްކާ ީޕަބްލިކް ީލިމިޓެޑް ީކުންފުންޏެއްނަމަީ ،ކު ް
(ފަހެއް ީއިންސައްތަ ) ީއަށްވުރެ ީގިނަ ީހިއްސާ ީގަނެފައިވާ ީހިއްސާދާރުންގެ ީމަޢުލޫމާތު ީ
ލޔުން ީހުށަހަޅަންވާނެއެވެީ .
އަންގައިދޭީ ،ކަމާބެހޭ ީއިދާރާގެ ީ ި
ސޮސައިޓ އެއްނަމަީ :
(ކ) ީ ލައިސަންސް ީބަދަލުކުރުމަށް ީއެދޭފަީރާތަކ ީކޯޕަރޭޓިވް ީ

ޓ ގެ ީހިންގާ ީ
ީ 1އަސްލާ ީއެއްގޮތްކަމަށް ީތައްގަނޑު ީޖަހައިފައިވާީ ،ކޯޕަރޭޓިވް ީސޮސައި

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

(އ) ީ މުއާމަ ލާތުކުރާނެީއިސްފަރާތުގެީމައުލޫމާ ތުީފޯމް؛ ީ

ީ

ީ

އދޭ ީކާޑު ީނުވަތަ ީޕާ ސްޕޯޓުގެީ
ގ ީދިވެހި ީރައްޔިތެއްކަން ީއަންގަ ި
(ވ) ީ މުޢާމަލާތްކުރާނެ ީއިސް ީފަރާތު ެ

ީ

ީ

(މ) ީ މުޢާމަލާތްކުރާނެ ީއި ސްީފަރާތުގެީއިޢުތިރާ ޒެއްީ ނެތްކަމުގެީލިޔުން؛ ީ

ީ

ީ

ސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ީކަމުގެ ީ
(ފ) ީ ލައިސަންސް ީބަދަލުކުރުމަށް ީއެދޭ ީފަރާތަށް ީވިޔަފާރި ީނަން ީރަޖި

ީ

ީ

ީ

ީ

ގަވާއިދު ީއަދިީރަޖިސްޓަރ ގެީނަކަލު؛ ީ
ޓ ގެ ީޕްރޮފައިލް ީ
ީ 2އަސްލާ ީއެއްގޮތްކަމަށް ީތައްގަނޑު ީޖަހައިފައިވާ ީކޯޕަރޭޓިވް ީސޮސައި
ނގައިދޭީ ،ކަމާބެހޭ ީއިދާރާގެ ީލިޔުން)؛ ީ
(ހިއްސާދާރުންގެ ީމަޢުލޫމާތު ީއަ ް

ނަކަލު؛ ީ

ރަސްމ ީލިޔެކިޔުމުގެ ީކޮޕ ؛ ީ
ގެ ީ
ސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ީކަމު ީ
(ދ) ީ ލައިސަންސް ީބަދަލުކުރުމަށް ީއެދޭ ީފަރާތަށް ީވިޔަފާރި ީލޯގޯ ީރަޖި
ރަސްމ ީލިޔެކިޔުމުގެ ީކޮޕ ؛ ީ

ލައިސަންސަށް
ފަރާތުގެ

(ތ) ީ ލޯގޯގެ ީސޮފްޓް ީކޮޕ ީ އަދިީހާ ޑްީކޮޕ ީ(ކު ލަކޮށްީތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛ ީ

ނ ންީ
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް ީލިބިފައިވާ ީފަރާތުގެ ީވިޔަފާރި ީ ަ
ވ ީ ީ .14ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮށްފައިވާ ީރ ބް ޯ
ީދޫކޮށްފައި ާ

ީވިޔަފާރި

މ ކުރުމަށްީފަހުގައެވެީ .
ބަދަލުކުރުމަށް ީ އެދިީހުށަހަޅަންވާނީީ ،އަން ނަނިވިީލިޔު ންތައްީފުރިހަ ަ

ނ ީ
ީނަ ް

ނ ީ
ބަދަލުކުރު ްީ
ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ނ ގެ
(ހ) ީ ކުންފު

ީވިޔަފާރި

ލައިސަންސްގެ

ީނަން

ީމަޢުލޫމާތު،

ީބަދަލުކުރުމަށް
ީބަދަލުކުރަން

ނ
ީބޭނުންވާކަ ް
ނންވާ
ީބޭ ު

ީ(ބަދަލުކުރަން

ީވިޔަފާރި

ީނަމުގެ

ވ ީ
ނ ާ
ީބޭނު ް
ީތަފްސ ލު)ީ

ބަޔާ ންކޮށްފައިވާީސިޓ ؛ ީ
ށ ީއެކަމަށް ީދޫކުރި ީލި ޔުމުގެީ
ރ ކޮ ްީ
ނ ީވިޔަފާރި ީނަން ީރަޖިސްޓް
ނންކުރާ ެ
(ށ) ީ ޚިދުމަތް ީދިނުމުގައި ީބޭ ު
އަ ސްލާީއެއްގޮތްީނަކަލު؛ ީ
ސން ސްީ ގެީއަސްލު؛ ީ
(ނ) ީ ކޮމިޝަ ނުންީދޫކޮ ށްފައިވާީލައި ަ
ނ ީބަޔާންކޮށް ީލައިސަންސް ީ
ލައިސަންސް ީހަލާކުވެފައި ީނުވަތަ ީގެއްލިފައިވާނަމަީ ،އެކަ ް
ހށަހަޅާ ީލިޔުން ީ
ލިބިފަ އިވާީފަރާ ތުންީ ު

ލައިސަންސަ ށްީދޫކޮށްފައިވާީ

ނ )ީ
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް ީލިބިފައިވާ ީފަރާތުގެ ީލޯގޯ ީ(ނިޝާ ް
ީ .15ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮށްފައިވާ ީރ ބް ޯ
މ ކުރުމަށްީފަހުގައެވެީ .
ބަދަލުކުރުމަށް ީ އެދިީހުށަހަޅަންވާނީީ ،އަން ނަނިވިީލިޔު ންތައްީފުރިހަ ަ

ނ )ީ
ފަރާތުގެީ ލޯގޯީ(ނިޝާ ް
ނ ީ
ބަދަލުކުރު ްީ
ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ނ ީބޭނުންވާ ީލައިސަން ސްގެީ
ބދަލުކުރަ ް
ކން ީ( ަ
ށ ީބޭނުންވާ ަ
ނ ގެ ީލޯގޯ ީބަދަލުކުރުމަ ްީ
(ހ) ީ ކުންފު
އލޫމާ ތު)ީބަޔާ ންކޮށްފައިވާީސިޓ ؛ ީ
މަ ޢުލޫމާތާއިީ ލޯގޯތަގެީފްސ ލ ީމަ ު
ސްްރ ކޮށްީ ،އެކަމަށް ީދޫކުރި ީލިޔުމުގެ ީއަސްލާ ީ
ނ ީލޯގޯ ީރަޖި ޓ
(ށ) ީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ީބޭނުންކުރާ ެ
އެއްގޮތް ީނަކަލު؛ ީ
(ނ) ީ ލޯގޯގެ ީސޮފްޓް ީ އަދިީހާޑް ީކޮޕ ީ(ކު ލަކޮށްީތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛ ީ

މ ށްީ
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް ީލިބިފައިވާ ީފަރާތުން ީޚިދުމަތް ީދިނު ަ
ރ ީ ީ .16ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮށްފައިވާ ީރ ބް ޯ
ޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީބޭނުންކު ާ
ށ ީ
ވާނ ީ ،އަންނަނިވި ީލިޔުންތައް ީފުރިހަމަކުރުމަ ް
ބޭނުންކުރާ ީވަސ ލަތް ީއިތުރުކުރުމަށް ީއެދި ީހުށަހަޅަން

ވަސ ލަތްީއިތުރުކުރުން ީ

ފަހުގައެވެީ .
ީ ކޮމިޝަނުން

ީދޫކޮށްފައިވާ

ތް
ީލައިސަންސްގެ ީދަށުން ީޚިދުމަ ީ

ީދިނުމަށް ީބޭނުންކުރާ

ީވަސ ލަތް ީ

ީ

ީ

(ހ)

ީ

ީ

(ށ)

ީ

ީ

މތު؛ ީ
ލތާ ބެހޭީމަޢުލޫ ާ
(ނ) ީރ ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރުމުގެީޚިދުމަތަށް ީއިތު ރުކުރުމަށްީބޭ ނުންވާީވަސ ަ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ފުނ ގެ ީސިޓ ؛ ީ
އިތުރުކުރުމަށް ީބޭނުންވާކަން ީބަޔާންކޮށްފައިވާ ީކުން
ީ ކޮމިޝަނު ންީދޫކޮށްފައިވާ ީލައިސަން ސްީ ގެީއަސްލު؛ ީ

ނ ީބަޔާންކޮށް ީލައިސަންސް ީ
ލައިސަންސް ީހަލާކުވެފައި ީނުވަތަ ީގެއްލިފައިވާނަމަީ ،އެކަ ް
ހށަހަޅާ ީލިޔުން ީ
ލިބިފަ އިވާީފަރާ ތުންީ ު

ޓެސްޓ ރިލް ީމެދުވެރިކޮށް
ީ 1ރ

ީނަމަ:

ވަނ
ީދިނުމަށް ީހަމަޖެހިފައި

ީޚިދުމަތް

ނ ީ
ީކޮ ް

ފްރ ކުއެންސ އެއްީމެދުވެރިކޮ ށްކަންީއަންގައިދޭީލިޔުންީ .
ވަނ
ށ ީނަމަީ :ޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީހަމަޖެހިފައި
 ީ 2ކޭބަލް ީނެޓްވާރކް ީމެދުވެރިކޮ ް

ީކޮން ީ

ނެޓްވާރ ކެއްީމެދުވެރިކޮ ށްކަންީއަންގައިދޭީލިޔުންީ .
ވަނ
ދނުމަށް ީހަމަޖެހިފައި
ޓވާރކް ީމެދުވެރިކޮށް ީނަމަީ :ޚިދުމަތް ީ ި
 ީ 3މޯބައިލް ީނެ ް

ނ ީ
ކ ް
ީ ޮ

ނެޓްވާރކެއް ީ މެދުވެރިކޮށްީކޮންީސަރަޙައްދެއްގައިކަންީއަންގައިދޭ ީލިޔުންީ .
 ީ 4ސެޓަލައިޓް ީމެދުވެރިކޮށް

ީނަމަ:

ީޚިދުމަތް

ީދިނުމަށް

ފްރ ކުއެންސ އެއްީމެދުވެރިކޮ ށްކަންީއަންގައިދޭީލިޔުންީ .

ވަނ
ީހަމަޖެހިފައި

ނ ީ
ީކޮ ް

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

އީ ީ
ވނ ީކޮން ީނެޓްވާރކެ ް
ީ 5އިންޓަރނެޓް ީމެދުވެރިކޮށް ީނަމަީ :ޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީހަމަޖެހިފައި ަ
މެދުވެރިކޮ ށްކަންީއަންގައިދޭީލިޔުންީ .
އ ީ
ށ ީނަމަީ :މި ީމާއްދާގައި ީބަޔާންކޮށްފައިވާީވަސ ލަތްތަ ް
 ީ 6އެހެން ީވަސ ލަތެއް ީމެދުވެރިކޮ ް
ވނަމަީ ،އެ ީވަސ ލަތެއްގެ ީތަފްސ ލުީ
ފިޔަވައި ީއެހެންީވަސ ލަތަކުން ީޚިދުމަތްދޭން ީބޭނުން ާ
ނ ީ
ކޮމިޝަނަށް ީހުށަހަޅައި ީއެ ީވަސ ލަތް ީމެދުވެރިކޮށް ީޚިދުމަތް ީދިނުމަށް ީކޮމިޝަނު ް
ފާސްކޮށްދ ފައިވާީލިޔުންީ .

(ރ) ީ އަމިއްލަ

ީވަސ ލަތެއް

ީފިޔަވައި،

ީއެހެން

ީފަރާތެއްގެ

ވސ ލަތެއް
ީ ަ

ގ ންީ
ީބޭނުންކޮށް ެ

ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަީ ،އެީފަރާތަކާއެ ކުީވެފައިވާ ީއެއްބަސްވުމުގެ ީކޮޕ ؛ ީ
ރ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީ

ނސް ީ
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ީލައިސަންސް ީލިބިފައިވާ ީފަރާތުން ީއެ ީލައިސަ ް
ީ .17ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮށްފައިވާ ީރ ބް ޯ
މ ކުރުމަށްީފަހުގައެވެީ .
ބާޠިލްކުރުމަށްީއެދިީހުށަހަޅަންވާނީީ ،އަން ނަނިވިީލިޔު ންތައްީފުރިހަ ަ

ނ ީ
ލައިސަން ސްީބާޠިލްކުރު ްީ
ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ނންވާކަން ީއަންގައިދޭ ީސިޓ ީ(ޚިދުމަތް ީހުއްޓާލަން ީގަސްދުކު ރާީ
(ހ) ީ ލައިސަންސް ީބާޠިލްކުރުމަށް ީބޭ ު
ތާރ ޚާ އިީލައިސަންސް ީބާޠިލްކުރަން ީއެދޭީތާރ ްީޚސިޓ ގައި ީސާފުކޮ ށްީބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ).؛ ީ ީ
(ށ) ީ ލައިސަންސް

ީބާޠިލްކުރުމަށް

ީކުންފުނިން

ީއެއްބަސްވިކަމަށް

ީފާސްކޮށްފައިވާ

ޑ ީ
ީބޯ ް

ރެޒަލިއުޝަން؛ ީ
ސންސް ީގެީއަސްލު؛ ީ
(ނ) ީ ކޮމިޝަނުން ީދޫކޮ ށްފައިވާީލައި ަ
ނ ީބަޔާންކޮށް ީލައިސަންސް ީ
ލައިސަންސް ީހަލާކުވެފައި ީނުވަތަ ީގެއްލިފައިވާނަމަީ ،އެކަ ް
ހށަހަޅާ ީލިޔުން ީ
ލިބިފަ އިވާީފަރާ ތުންީ ު
ނ ީ ،މި ީއުސޫލު ީކޮމިޝަންގެ ީވެބްސައިޓްގައި ީޝާއިޢުކުރާ ީދުވަ ހުންީ
ނ ީ ީ .18މި ީއުސޫލަށް ީޢަމަލުކުރަން ީފަށާ
އުސޫލަ ށްީޢަމަލުކުރަންީފެށު ްީ
ފެށިގެންނެވެީ .
ީ 20އޮކްޓޫބަ ރުީީ 2020

ޖަދުވަލު5 :ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން މަރުހަލައިގެ އިޖުރާޢަތު

ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން މަރުހަލައިގެ އިޖުރާޢަތު
ތަޢާރަފް

.1

ޑިސްޕިއުޓް

.2

(ހ)

މިއީ ،ކޮމިޝަނުގެ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމު" ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ
ގޮތުގެ އިޖުރާޢަތެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން މަރުހަލައިގެ އިޖުރާޢަތު" އެވެ.

(ހ)

ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން ޕެނެލަކުންނެވެ.

ރެޒޮލިއުޝަން
ޕެނެލް

(ށ)

()1

އެ މައްސަލައަކަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް (ޕެނަލްގެ މުޤައްރިރު)

()2

ސީ.އޭ.ސީގެ މުޤައްރިރު

()3

ސީ.އޭ.ސީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު

()4

ސީ.އޭ.ސީގައި ލީގަލް ސެކްޝަން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު

()5

ސެކްރެޓޭރިއަޓް

މައްސަލައިގައި އަސްލެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމުގައި

ޑިސްޕިއުޓް

ރެޒެލިއުޝަންއަށް

އެމައްސަލަ

ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފިނަމަ،

އެ

މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް ރެސޮލިއުޝަން އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ދާއިރު ޑިސްޕިއުޓް ރެސޮލިއުޝަން
ޕެނަލުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރާނެ މެންބަރެއް ،އެ ނިންމުން ނިންމާ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މައްސަލައިގައި އަސްލެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމުގައި ޑިސްޕިއުޓް ރެޒެލިއުޝަންއަށް އެމައްސަލަ ފޮނުވުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
.1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް (ސިދާގޮތެއްގައި މައްސަލައިން އަސަރު ފޯރާފައިވާ ފަރާތެއްތޯ)

ޖރާޢަތު
އގެ އި ު
ރހަލަ ި
ޝން މަ ު
ރޒޮލިއު ަ
ޑިސްޕިއުޓް ެ

1

.2

މައްސަލައިގެ ބާވަތް (ކޮންޓެންޓު ،ލައިސަންސިންގ ނުވަތަ އެހެނިހެން މައްސަލައެއްތޯ)

.3

ޑިސްޕިއުޓް މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއްތޯ

.4

ރިވިއުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްނަމަ ،ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި
ޑިސްޕިއުޓްގެ ފުރުސަތު ދީފައިވޭތޯ

ބައްދަލުވުމަށް

.3

(ހ)

ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންއަށް ވަކި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން
7

ދަޢުވަތު ދިނުން

(ހަތެއް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން

އެ

ކަމަށްޓަކައި

ބައްދަލުވުމެއް

އިންތިޒާމުކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަކީ ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިސްޕިއުޓުގައި
ކަނޑައެޅުމުގެ

ގޮތެއް

ބާރު

ލިބިފައިވާ

ފަރާތެއްކަމުގައި

ވާންވާނެކަމުގައި

އެފަރާތަކަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް ފޯނުން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތު
ދެވުނުކަން ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަކީ ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިސްޕިއުޓުގައި
ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޭ ދައުވަތާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަށް
ހާޒިރުވާ

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުޙުލަތުގައި ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
އަދި

މި

މަޢުލޫމާތު

ކެންސަލްކޮށް،

އެ

ކޮމިޝަނުން

ދީފައިވާ

މުއްދަތުގައި

އަންގާފައިނުވާނަމަ،

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާނެކަން

ބައްދަލުވުން

ދެ ފަރާތަށް

ވެސް

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ހާޒިރުވާން ބޭނުންނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް
އަންގައިފިނަމަ ،ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ބައްދަލުވުން
އސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާނެކަން ދެ ފަރާތަށް ވެސް
ކެންސަލްކުކުރެވޭނެކަމާއި ،އެ މަ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ބަޔާންކޮށް ބައްދަލުވުން
ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ،
ބައްދަލުވުން ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޑިސްޕިއުޓް ޕެނަލްގެ ރިޔާސަތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
އަދި ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޒުރަކީ ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނޫންކަމަށް
ޑިސްޕިއުޓް ޕެނަލްގެ ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ ،އެ
މައްސަލަ ސީއޭސީއާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ޅ)

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއްކަމުން މައްސަލަ
ރައްދުވާ ފަރާތަށް ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު ދޭއިރު އެ މައުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން
ހިނގާނެ ގޮތް

.4

(ހ)

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ،ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންގުމަށްފަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ ،މައްސަލަ ފެށުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ އިތުރަށް  11މިނެޓް ހިނގަންދެން ބެލުމަށް ފަހު ،އެ ބައްދަލުވުން

ޖރާޢަތު
އގެ އި ު
ރހަލަ ި
ޝން މަ ު
ރޒޮލިއު ަ
ޑިސްޕިއުޓް ެ

2

ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ބުނާ ހާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ މައްސަލަ ތަހްޤީޤު މަރުހަލާއަށް ފޮނުވުމަށް
ރިޔާސަތުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ،ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ ދެފަރާތަށް ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އެ ގޮތުން އިތުރަށް ތަފްސީލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ރިޔާސަތުން

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެ

މަތީން

ޑިސްޕިއުޓް

ޕެނަލްގެ

އެކަމެއް

މެންބަރުން

ތަފްސީލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ދޭނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ .އެއަށްފަހު މައްސަލައަށް
ޖަވާބުދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު ،މައްސަލައިގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ދެ
ފަރާތައް ވަކިން ބައްދަލުކުރަން ފެންނަކަމަށް ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ
ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެފުރުސަތު އެފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ރިޔާސަތަށް

(ޅ)

ރިޔާސަތަށް

ލިބިގެން ވެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު ،މައްސަލައިގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު،
ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ދެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ
ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގެ އިތުރު
ބައްދަލުވުމެއް  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
އަދި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމުކޮށް ،މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ

.5

(ކ)

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،އެންމެ ގިނަވެގެން ބޭއްވޭނީ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގެ ( 2ދޭއް) ބައްދަލުވުމެވެ.

(ހ)

މި ބައްދަލުވުމުގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ ނަމަ އެ
މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވެނުނު ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ވާޞިލްވި ނިންމުން

ނިންމުން

ރިޔާސަތުން އިއްވުމުން އެ ގޮތަކަށް ލިޔުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ނިމުމާއެކު އެ
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ލިޔުން ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި ބައްދަލުވުމުގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ،އެއްބަސްވުމަކަށް
ނާދެވޭނެކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ބައްދަލުވުން ކުރުކޮށްލުމުގެ އިޙްތިޔާރު ރިޔާސަތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .
އަދި ،މި ބައްދަލުވުމުގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެ ނަމަ އެ
މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޝަނުން ފަށާނެކަން ދެ ފަރާތަށް ވެސް ލިއުޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޑިސްޕިއުޓް

ރެޒޮލިއުޝަންގެ

މަރުހަލާގައި

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

މައްސަލަ

ފަރާތްތަކުން

ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ ނަމަ ،މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި ޕެނަލްގެ ނިމުން
ސީއޭސީއާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން ޕެނެލުން ހުށަހަޅަން
ވާނެއެވެ.
އަދި ،ސީއޭސީއާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މައްސަލައިގައި
ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ޑިސްޕިއުޓް

ޖރާޢަތު
އގެ އި ު
ރހަލަ ި
ޝން މަ ު
ރޒޮލިއު ަ
ޑިސްޕިއުޓް ެ

3

ރެޒޮލިއުޝަންގެ މަރުހަލާގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން
އެއްބަސްވުމަކަށް

އާދެވިއްޖެ

ނަމަ،

އެ

އެއްބަސްވުމަށާއި

16/2010

ޤާނޫނު ނަންބަރު

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ނޯޓު- :

(ރ)

ބައްދަލުވުން ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި އިޖުރާޢަތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އިޖުރާޢަތު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އވެ.
މގަ ެ
ލވު ު
ބއްދަ ު
ނގެ ަ
ވނު ކޮމިޝަ ު
ވނީ  03ޑިސެމްބަރ  2121ގައި ބޭއް ު
ފއި ަ
ޖރާތު ފާސްކޮށް ަ
މި އި ު

ޖރާޢަތު
އގެ އި ު
ރހަލަ ި
ޝން މަ ު
ރޒޮލިއު ަ
ޑިސްޕިއުޓް ެ

4

ޝަކު6ވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ
ޖަ :ދުވަލު
ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ށން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި
ޒމުގެ ދަ ު
ޝކުވާ ަބލައިގަތުމުގެ ނި ާ
ޅމާއި ަ
ޝކުވާ ހުށަހެ ު
ަ
ޝކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް
ފއިވާ ަ
ޝނުން ަބލައި ަ
ކޮމި ަ

ޓބަރު 2020
 4އޮކް ޫ

ތަޢާރަފް
ށ
ޓ މޮނިޓަރކޮ ް
ވ ކޮންޓެން ް
މށާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނު ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރު ަ
އެފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި މިނޫންވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް
ނ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވަ ީ
ޅ އެންމެހާ ޝަކުވާތަކާއި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  42އަދި  43ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ ޭ
ނ ޖެހޭފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން
ކރެވޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ،ފިޔަވަޅު އަޅަ ް
ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް ފާހަގަ ު
ޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ށ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  653މައްސަލަ ލިބިފައިވާއިރު،
ހތަނަ ް
ނިޒާމެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ .އެ ގޮތުން މި ާ
މީގެ ތެރެއިން  242މައްސަލަ އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެވެ .އަދި  374މައްސަލައަކީ
ލައިސަންސާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެވެ .ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 15/2016އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
ގ
ފހުން "އަބުރުގެ ޤާނޫނު")  11އޮގަސްޓް  2016ގައި ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެޤާނޫނު ެ
މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) (މީގެ ަ
ދަށުން  37މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވެއެވެ.
ނބަރު ( 15/2016އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ
ޤނޫނު ނަ ް
ނބަރު ާ ( 8/2018
ޤާނޫނު ނަ ް
ހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރައްވާ އަދި ޢަމަލުކުރަން
ޤނޫނު)  22ނޮވެންބަރު  2018ގައި ދިވެ ި
ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ާ
ޑކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ގންދަނީ ބްރޯ ް
އ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ެ
ފެއްޓެވުމާ ގުޅިގެން ،ކޮންޓެންޓާ ި
ޕްރެކްޓިސްގެ ދަށުންނެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނޭ މިންގަނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ
ގ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި
ތ ބެލުމެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ެ
ވ ޯ
ޓންޓް ފޮނު ާ
އެއްގޮތަށް ކޮން ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން  27ޖޫން  2012ގައި އެކުލަވާލިއިރު ،އޭގައި  6ހަމައެއްގެ  28މިންގަނޑެއް
ހިމެނިފައިވެއެވެ .މި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ތާވަލު  1ގައި މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް ޚުލާސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

1
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

މި ދިރާސާގައި ހިމަނާފައިވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ސްޓޭޝަން ތަކުން ޚިލާފުވި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރާއި އެހަމަތަކާ
ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް
ވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް
ނންމާފައި ާ
ކޮމިޝަނުން ބަލައި ި
ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު
(އޮކްޓޫބަރު  2019އިން ސެޕްޓެންބަރު  2020އަށް)
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1.5
1

1

1

ޚިލާފުވި ޢަދަދު

1
0.5
0

CD

1.2

1.3

5.4

މާއްދާ

2
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތައް
(އޮކްޓޫބަރު  2019އިން ސެޕްޓެންބަރު  2020އަށް)

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވި ފަރާތްތައް (އޮކްޓޫބަރު 2019
 -ސެޕްޓެންބަރު )2020
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3

 2019އޮކްޓޫބަރު އިން ފެށިގެން  2020ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވެގެން  2ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ .އެފަރާތްތަކަކީ-:
 .1އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު
 .2މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލް /ށ.ފުނަދޫ

3
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ލ
ބލައި ނިންމާފައިވާ ޖުމް ަ
ނން ަ
މހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަ ު
ތިރީގައި މިވަނީ 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު ަ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު
އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު
( 2012އިން  2020އަށް)

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ
މިންވަރު
2020 - 2012
C1.1

2% 2%

3%

C1.2

1%
6%

C1.3

2%

6%

2%
5%

C1.7

1%

C2.1
C2.2

1%

12%
6%

C2.3
C2.4
C3.1

1%
3%

2%

C4.5
C4.6
C5.1
C5.2
C5.3
C5.4

18%

27%

D9
D10
CD

4
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތައް
( 2012އިން  2020އަށް)

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފަރާތްތައް
2012-2020

ރާއްޖެ ޓީވީ

1%

ވީ.ޓީ.ވީ

1% 2%

ދި.އެފްއެމް ޕްލަސް
ދި ޓީވީ

37%

1%

10%
4%

ސަންގު ޓީވީ

11%
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ޕީ.އެސް.އެމް
މީޑިއާނެޓް
ރިޕޯޓަރު
ވީ.އެފް.އެމް

18%
15%

ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
ލބިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  33އިން ސައްތައަކީ
ގޅިގެން މިހާތަނަށް ި
 .1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ު
މީހުންގެ އަބުރާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެވެ.
ލނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  9ޗެނެލަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައި
 .2މިހާތަނަށް ބެ ު
ވެއެވެ.
ކން އެކި ފަހަރު
 .3ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަ ު
މަތިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ  28މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން  15މިންގަޑަކާ ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ.
އވެ.
ގ  2މާއްދާއަކާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚިލާފުވެފައިވެ ެ
 .4ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަބުރުގެ ޤާނޫނު ެ

5
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ތކުގެ ޚުލާސާ
ޓސްގެ މިންގަޑު ަ
ތާވަލު  .1ކޯޑް އޮފް ްޕރެކް ި
#

ހަމަ

މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ
އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުން

އިސްލާމް

ދީނާއި C1.1

ޤާނޫނަށް

C1.2

ހުރުމަތްތެރިކޮށް

 C1.3މާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ހިތުން

 C1.4މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަ ަގޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން

C1.5

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

C1.6

އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

C1.7

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކުޑަކުދީން މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
ނުފޮނުވުން

އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު C2.1
ހިފެހެއްޓުން

އަބުރުވެރިކަމާއި
ޒާތީ

އާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުން

 C2.2އިޖްތިމާއީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުން
C2.3

އޮރިޔާން ކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

C2.4

ކޮންޓެންޓް ގިންތި ކޮށްގެން ފޮނުވުން

C3.1

މީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

ދިރިއުޅުން C3.2

ރައްކާތެރިކުރުން

ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ
ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން

 C3.3ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަނެތި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން
C3.4

ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުން

އިންސާނީ

C4.1

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ޙައްޤުތަކަށް

C4.2

ޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކުގެ ގައިޑްލައިންއަށް ރިއާޔަތްކުރުން

ހުރުމަތްތެރިކޮށް

C4.3

ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން

ހިތުން

C4.4

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން

C4.5

ކުޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުން

 C4.6ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން
ތެދު

މައުލޫމާތު C5.1

ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުން

ހާމަކުރުމާއި

C5.2

މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ފޮނުވުން

އިންސާފުވެރިވުން

C5.3

ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް ރަ ަގޅުކުރުން

C5.4

ކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު މުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން

C5.5

އިންޓަވިއު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދިނުން

ޢާއްމުންގެ

C6.1

ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

ޝައުގުވެރިކަމުގެ

 C6.2އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަޑާ އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުން

ދާއިރާ

6
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ތކުގެ ޚުލާސާ
ތާވަލު  .2އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ މާއްދާ ަ
މާއްދާ

ތަފްސީލް

D9

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

D10

އަބުރާބެހެވޭ ފަދަ އެއްޗެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

D11

އާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ރޯޑްކާސްޓްކުރުން

7
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ު  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތ:7 ުޖަދުވަލ
Company

Channel Name

Status

Tv/Radio

Television Maldives

Active

TV

DhivehirAjjeyge
Adu

Active

Dhivehi FM

Active

12 Media Foundation Private Limited

MV TV

13 Rajjeh Television Private Limited

Rajjeh TV

License Issued Person Responsible

Contact No.

E-mail Address

9-Feb-12

Ali Khalid

Radio

9-Feb-12

Ali Khalid

Radio

10-May-12

Ali Khalid

Active

TV

10-May-12

TV

15-May-12

Radio Atoll

Held

Radio

15-Mar-12

7792486
9638414 Naazumee 9900055
Husham, 7986576 Ali Yoosuf
7792669,7777767 nazeef

3334559/3334557

Active

ATOLL TV

Held

TV

16-May-12

7777406

3317373

jihad@aaa.com.mv,ismail.adhuham@aaa.com.mv,isma
il.shiyam@aaa.com.mv,hamza@aaa.com.mv

16 Media Unlimited Private Limited

Channel 9

Held

TV

22-May-12

7776271

3301110

arasheedhussain@gmail.com

17 Wave Networks Private Limited

HFM 92.6

Held

Radio

15-Mar-12

(3301105-nadheema)/7771515

3301110

info@wavenetwork.com.mv

1

Public Service Media

14 Atoll Wave (Maldives) Private Limited
15

Atoll Investment (Maldives) Private limited

info@psm.mv

3007773
3349696/3349600

fauzee@hotmail.com, mvtv.media@gmail.com
admin@raajjetv.tv; raajjetelevision@gmail.com,
info@raajjetv.tv
info@radioatoll.com

Picture Land FM Private Limited

SUN TV

Cancelled

TV

27-May-12

Sinan Ali

7970076
minna/7774624/799274 accounts@sun.mv, info@sun.mv
7 Fashana/9997742Amir

Picture Land FM Private Limited

SUN TV PLUS

Cancelled

TV

27-May-12

Sinan Ali

7970076
minna/7774624/799274 accounts@sun.mv, info@sun.mv
7 Fashana/9997742Amir

Sangu Television

Active

TV

29-May-12

Ibrahim Waheed

Ibrahim waheed 7779309,7903366

asward.i.waheed@gmail.com,
technomedia.mv@gmail.com, admin@mvtechno.com

ES Entertaintment Private Limited

ES

Held

TV

30-May-12

Hussain Shaheem

7771378

es.entertainment.co.pvt.ltd@gmail.com,shahymhussai
n@gmail.com

22 Business Image Group Private Limited

Radio FM

Held

Radio

30-May-12

Hassan Ismail

9794922

admin@bigpmc.com

ICE TV

Active

TV

2-Jun-12

Abdul Azeez

7794905-azee

18

19
Cocoana International Pvt Ltd
20
21

23
24

Island communications and Entertainment pvt ltd
Maldives Media Company Private Limited

DHI PLUS

Cancelled

TV

7-Jun-12

Masoodh Hilmy

7779767

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

Capital Radio 93.6

Held

Radio

15-Mar-12

Ibrahim Hussain Manik

7771333

cmpiteltd2019gmail.com

Al quran

Active

TV

28-Jun-12

Abdul Azeez

Channel One

Active

TV

5-Jul-12

7794905
3325602/3325601/
9795979 Suzan

azeez@medianet.com.mv
E.admin@dbmaldives.com,janah@hotelsresortsconstr
uction.com, suzan@hotelsresortsconstruction.com

SUN FM

Cancelled

Radio

15-Mar-12

Sinan Ali

97 Minivan

Active

Radio

15-Mar-12

Ibrahim Mohamed

Island Broadcasting Company Private Limited

VFM 99

Active

Radio

28-Jun-12

Mohammed Asif

Intone Media Pvt Ltd

Al kaun

Active

TV

6-Sep-12

Ibrahim Fareeed

V

Active

TV

15-Mar-12

Mohammed Asif

Broadcasting Maldives Private Limited

Dhitv

Cancelled

TV

15-Mar-12

Midhath Adam

Zebra Cross Pvt Ltd

Yell Tv

Held

TV

14-Aug-12

Mohammed Luveiz

7795583 Luviez

luveiz@zebracross.mv,info@zebracross.mv,'sunny@ze
bracross.mv'
admin@dhitv.com.mv

25 Capital Media Investments Pvt Ltd
26 Island communications and Entertainment pvt ltd
27

Digital Broadcasting Maldives pvt Ltd

Picture Land FM Private Limited

7771797Mohd Ali Jannah

28
29 FarAway Holidays Private Limited

30

31
Island Broadcasting Company Private Limited
32
33
34

35 Broadcasting Maldives Private Limited
Media Ring Private Limited

7970076
minna/7774624/799274 accounts@sun.mv, info@sun.mv
7 Fashana/9997742Amir
9793316 Anniya
(Amath7927599)/7782864
ikram
Ibrahim
Fareed/7740024/
Shamin7420035
(Amath7927599)/7782864
ikram--)
Midhath-7776460,
9907928Zain

Dhi Xtra

Cancelled

TV

18-Oct-12

Midhath Adam

Midhath-7776460,
9907928Zain

Channel 13

Active

TV

30-Oct-12

Mohamed Samah

7779231/9988323

DhiFM 95.2

Cancelled

Radio

15-Mar-12

Masoodh Hilmy

7779767/7406606

36
48 Maldives Media Company Private Limited

aniya.aa@gmail.com, 97minivan@gmail.com
newsroom@vtv.com.mv

ibrahimfrd@gmail.com
newsroom@vtv.com.mv,amathulla.ahmed@vtv.com.m
v,accounts@vtv.com.mv,hr@vtv.com.mv
admin@dhitv.com.mv

mediaringpurchases@gmail.com,
news@channel13.com.mv,admin@channel13.com.mv,
mohamedsamah1277@gmai.com
admin@dhifm.mv

ޑކާސްޓަރުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތ ު
ޖަދުވަލު  :8ރީބްރޯ ް
#

ކުންފުނ ި

1

އަލި ދޭހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2

ވޯލް ނަޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓިޑް

ޚިދުމަތްދޭ

ފރާތ ް
އިސް ަ

މަގާމް

ލައިސަންސް ނަންބަރ ު

ޚިދުމަތުގެ ނަން

ނ.މަގޫދޫ

7604850/7954850

ayya.ziya@gmail.com

އަލީ މުހައްމަދުފުޅު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/03

ދޭހިޔާ ކޭބަލް ޓީވީ

ރ.މަޑުއްވަރ ީ

7714776/7473500

-

ނިޔާޒް މުހައްމަދު

ކުންފުނީގެ މަސްއޫލްވެރިޔާ

427-LCM/RB/2012/04

ވޯލްނަޓް

-

މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

ސ މެނޭޖަރ
އޮޕަރޭޝަން ް

427-LCM/RB/2012/06

ފުވައްމުލަކު ޓީވީ

saeed-P2@hotmail.com

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/09

މީޑިއާލިންކ ް

މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ޗެއަރމަން

427-LCM/RB/2012/10

ކުރިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

އަބްދުﷲ ސައީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/11

ފަށުވި ކޭބަލް

އާދަމް ސަޢީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/12

އެންޓިކް ކޭބަލްނެޓްވާ ރކް

shameemdhivaru@gmail.com

ޢަލީ ވަހީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/13

ނޫރާން ކޭބަލް ނެޓް

jameyl123@jamail.com/
mjameel123@gmail.com

ޖމީލް
މޫސާ ަ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/14

ޖޭކޭބަލް ޓީވީ

މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/15

ޖމީލް
މޫސާ ަ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/16

ހމް ޝަޤީޤް
އިބްރާ ީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/17

ސަރަޙައްދ ު/ރަށް

މޯބައިލް/ފޯން ނަމްބަ ރ

އީމެއިލް

3

ފުވައްމުލަކު ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޏ.ފުވައްމުލަކ ު

7794905

4

މޯލްޑިވްސް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގއ.ވިލިގިލ ި

7903959/6820029

5

ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ގދ.ފިޔޯރީ

9650475

xahir05@gmail.com

6

ތަނބުރުމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ.ދިއްދޫ

7775696

-

7

އެންޓިކް ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މ  .ނާލާފުށި

7768342/7925105

8

ދެވަރުގޮފި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހދ.ނޮޅިވަރަނ ް

7795880

9

ޖޭ -ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މނަދޫ
ނަ .

7742126/3325387

10

ޖަންބެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ  .އިހަވަންދ ޫ

7779755

11

ނެރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

12

ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މ.މުލި

7752311/9752311/7778
575

ބ.ގޮއިދ ޫ

7900694/7670761

antiquesv@hotmail.com

ihavandhoocabletv@gmail.com

-

spiralcablevisionnetwork@gmail.com/
shagy_2129@hotmail.com

އިހަވަންދޫ ކޭބަލް
ސަރވިސަސް
ކޭބަލް ރޭންޖް

ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން
ނެޓްވާ ރކް

13

ނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

14

ސްކައިލައިފް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

15

ސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހދ.ނޮޅިވަރަނ ް

16

އެން.ޖޭ.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފ.ނިލަންދޫ

7796946

17

އެޓްއޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޅ.ނައިފަރ ު

7998571، 7775311

atallnet.naifaru@gmail.com

18

ސްޕާ އާމްސް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބ.ދަރަވަންދ ޫ

7700028

thoifmohamed@gmail.com

ތާއިފް މުޙައްމަދު

19

ކޮމަން އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.އިންނަމާދ ޫ

7792813

abdulla.ziyad16@gmail.com

ޢަބްދުއްﷲ ޒިޔާދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

20

ފެމެލީ އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގދ.މަޑަވެލި

7755969

-

ޙަމްދާން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/29

21

ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގއ.މާމެންދ ޫ

7902666

saudulla@live.com

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/30

މާމެންދޫ ކޭބަލް ސްކައިނެޓ ް

22

އައިޑިއަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ.ލަންދ ޫ

9741406/9838486

maryususf@live.com

އަޙްމަދު ފައިސަލް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/31

އައިޑިއަލްނެޓ ް

މުޅިރާއްޖެއަށ ް

7785144

athifa@dhiraagu.com.mv

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ޗީފްއެގްޒެކްޓިވް

427-LCM/RB/2013/01

ދިރާގު ޓީޥީ

ދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

މ.ދިއްގަރ ު

7672277

dhiracs@gmail.com

އިމްރާން އިސްމާޢީލް

ޗެއަރމަން

427-LCM/RB/2013/02

ދިއްގަރ ު

ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ.ހޯރަފުށި

7994970، 7788762

-

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

23
24

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ށ.ފޭދޫ

9825987

-

ސފް ޔޫސުފް
އާ ި

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/18

އެފް.ސީ.ޓީވީ ނެޓްވާ ރކް

ހއ.ހޯރަފުށި

7970717/7724970

-

މުހައްމަދު ފާއިޒް

ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/19

ސްކައިލައިފްކ ޯ

7864015/7742471

absharyf@gmail.com

މުޙައްމަދު އަލީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/20

ލިލީނެޓް

naabe786@gmail.com

އަޙްމަދު ނާޒިމް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/22

އެން.ޖޭ.އޭ ކޭބަލް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/23

އެން.ސީ.އެން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2012/24

އެސް.އޭ.ޓީ.ކޭބަލްނެޓ ް

427-LCM/RB/2012/28

އީ.ނެޓް

ދިންމަނަ ކޭބަލް ޓީވީ

25

427-LCM/RB/2013/03

ބިޒްނެޓް ހޯރަފުށި ކޭބަލް
ޓީވީ

26

ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.އުނގޫފާރު

9914466

Sactcompany@gmail.com

އާދަމް އިބްރާހީމް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/04

ސެކްޓ ް

27

ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.ހުޅުދުއްފާރ ު

9914466

Sactcompany@gmail.com

އާދަމް އިބްރާހީމް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/05

ސެކްޓ ް

28

ވވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޭ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ި

7787589

Wavelength@live.com

ޔޫނުސް އިބްރާހީމް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/06

ޗޮއިން އެންޑް ޕްލަސ ް

ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޅ.ނައިފަރ ު

7785224

moosaahumadh@hotmail.com

މޫސާ އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/07

ނޯތްޒޯން ކޭބަލް ނެޓް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ި

9631500

k.cablechoice@gmail.com

ޙސަން
ސަޢީދު ަ

ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/08

ކުޅުދުއްފުށި ކޭބަލް ޗޮއިސް

ށ.ފޯކައިދޫ

9762369

ޢަބްދުﷲ ފައިސަލް މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/09

ނޫރާން ޕިކްޗަ ރ

29
30
31

ކުޅުދުއްފުށީ ކޭބަލް ޗޮއިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނޫރާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

32

އެމް.އައި.ޝިޔާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

33

ހައިކަނެކްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7820714/9680786/7680
ދ،ހުޅުދެލި
ށ.ފީވަށ ް

0786
7999728

shiyam.adham@live.com

usp2070@gmail.com

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް
ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/10

ހުޅުދެލިނެޓްވާކ ް

427-LCM/RB/2013/11

ރލާމީޑިއާނެޠ ް
ު

34

އެމްޕަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގއ.ގެމަނަފުށ ި

7867551

35

ޕަވަރއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ށ.މާއު ނގޫދޫ

7911739/9958707

solsaly@gmail.com

36

އެމް.އައި.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7832779/7785500

maakoani@gmail.com

37

ބްލޫގޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

38

އެލް.ސީ.އެން .ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

39

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

40

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

41

ބްލޫނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

42

ޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

43

ބަރާސިލް އެކުވެރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

44

އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

45

ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

46

އިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

47

ޤަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

48

މެގަދިރުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

49

ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

50

ޑީ.ވައި.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

51

އާރު ޒެޑް އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މ.މުލި

ދ.މީދ ޫ
ރ.ރަސްގެތީމ ް
ހންދ ޫ
ކނަ ަ
ލު .

އަޙްމަދު ޒަރީރު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/12

މ ޕަސް ނެޓް
އެ ް

އިބްރާހީމް ސަލާޙް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/13

ޕަވަ ރއިންވެސްޓްމަންޓ ް

427-LCM/RB/2013/14

އެމް.އައި.ކޭ ކޭބަލްނެޓް

ލ މުސްތަފާ
މޫސަ ް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/15

ބްލޫގޯލްޑް ނެޓްވާ ރކް

localcablenet@gmail.com

ޙުސައިން ހަމީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/16

އެލް.ސީ.އެން

7910507/7838587

networkentertainmentpvtltd@gmail.c
om

އާސިފް ޢަބްދުﷲ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/17

7910507/7838588

networkentertainmentpvtltd@gmail.c
om

އާސިފް ޢަބްދުﷲ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/18

7918750
7775969

އދ.ހަންޏާމީދ ޫ
ނ.ޅޮހި
ކ.މާފުށ ި
ބރާސިލް
ލ.ފޮނަދޫ ަ
އަވަށ ް
ވ.ފެލިދ ޫ
ތ.ކިނބިދޫ
ނ.ކުޑަފަރީ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ހއ  .ބާރަށް

ށ.މަރޮށި

ampasph@gmail.com

ޢަލީ ނިޝާން

7680907

-

7776146

tenhisd@gmail.com

7427725

khlay_20@hotmail.com

7710565

javaa@hotmail.com,ijaf@outlook.com

9972444

kzgcoorporativ@gmail.com

9944438

irfaan1965@hotmail.com

7887567

ahilanka@gmail.com

7989861

niyaz.25290@gmail.com

7797685

mohamyd1103@hotmail.com

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް

-

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

7861471/7835706

ޑިރެކްޓަރ

ނެޓްވާ ރކް
އންމަންޓ ް
އެންޓަ ރޓެ ި
ނެޓްވާ ރކް
އންމަންޓ ް
އެންޓަ ރޓެ ި

މޙައްމަދުފުޅު
ޙަސަން ު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/19

ބްލޫނެޓް

މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/20

ޑިޝްނެޓް

ހަސަން ޚަލީލު

ޗެއަރމަން

427-LCM/RB/2013/21

ބައްރު ނެޓް

އިސްމާޢީލް ޖަވާޒް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/22

އިޖަފް ކޭބަލް ޓީވީ

މޫސާ ޙަސަން

ވަގުތީ ޗެއަރމަން

427-LCM/RB/2013/23

ކޭ.ޓީ.ވީ.އެން

އިބްރާހިމް އިރުފާން

ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/25

އިރިއަންސް ކޭބަލް ނެޓް

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/28

ޤަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް

ޢަބްދުލް ޢަނީ ޙަސަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/29

މެގަ ޓީވީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/30

ނާދީ ކޭބަލްނެޓ ް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/31

އދ  .ދިގުރަށ ް

ޑީ.ވައި.އޭ ޑިޖިޓަލް
ސަރވިސަސް

7905258/9944407

-

52

ވިޝަން އީކުއޭޓަރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ލ.މާމެންދ ޫ

9728018/7918648

saisa1261@hotmail.com

53

އެޓޯލްވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އދ.މަހިބަދޫ

7771348/7739351

-

މުޙައްމަދު ޖަވީޒު

ޑިޖިލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ.ތުރާކުނ ު

ahmedsayd@gmail.com

އަޙްމަދު ސަޢީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

7908157/9875354

f.habyb@gmail.com

މުޙައްމަދު ޙަބީބް

ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް

427-LCM/RB/2014/05

7777193

boboday@gmail.com

މދު ވާފިރު
އަޙް ަ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/06

ބީޗްމީޑިއާނެޓ ް

7787506

hassan7788506@gmail.com

ސން ޒާހިރު
ޙަ ަ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/09

ކޭ.ޓީ.ވީ

7785175

pixelvision.mv@gmail.com

އަޙްމަދު ޝުޖާޢު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/10

ޕިކްސަލް ޓީވީ

9998384

mohamedyoosuf@gmail.com

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/14

އަސީ ކޭބަލް ކަނެކްޝަނ ް

9995716

aniyaz@gmail.com

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/15

މީޑިއާ އެކްސެސް

9940080

jaleel_jazz@live.com

ޙަސަން ވަޙީދު ޢަބްދުލްޖަލީލު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/16

ޖޭ-ޓެކް ކޭބަލް ނެޓްވާ ރކް

7785175

pixelvision.mv@gmail.com

އަޙްމަދު ޝުޖާޢު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/17

ޕިކްސަލް ޓީވީ

9840504

-

ޙަސަން އާދިލް

ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް

427-LCM/RB/2014/25

ކުރިގަމް މީޑިއާނެޓްވާ ރކް

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ށ  .ބިލެއްފަހި

ކޭބަލް ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބ.އޭދަފުށި

ބީޗްއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ

ރިނދަލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.ދުވާފަރ ު

ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުއަރ މީޑިއާ ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލ.ގަން
ރ.އަލިފުށި
ދ.ބަ ނޑިދޫ

ޖޭ-ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޅ.އޮޅުވެލިފުށ ި

ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގއ.ކޮލަމާފުށ ި

މ އެކުވެރި ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ކުރިގަ ު
ޓުގެދަރ އައިލެންޑް ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް

ލ.ފޮނަދޫ

7944677

އާރު.ޒެޑް.އޭ މީޑިއ ާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަލީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2013/32

އަބޫބަކުރު ހުސައިން

ޗެއާރޕާރސަން

427-LCM/RB/2013/33

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/02

އެޓޯލް ވިޝަނ ް

427-LCM/RB/2014/03

ޑިޖިލައިނ ް
ކޭބަލް ޗޮއިސ ް

ވިޝަން ނެޓްވޯ ރކް
ސާރިވިސަސ ް

64

ލިމިޓެޑް

ފ.ފީއަލ ި

7947921

-

އިބްރާހީމް ނަސީމް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/26

ފީއަލި ކޭބަލް

65

ކޭބަލް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މ.މުލަކ ު

7932901

info@cablelinkmv.com

މުޙައްމަދު ޝާކިރު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/32

މީޑިއާ ސޮލިއުޝަނ ް

66

އިންފޮކޭބަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.އިނގުރައިދ ޫ

7908219

sales@infomart.com.mv

އިސްމާޢީލް ޢަލީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/33

ޓީވީ.އީތާރޓީން

67

ބަކަނާ ޓުރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އދ.ދިއްދޫ

7787399

adhurey12@hotmail.com

ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު

ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް

427-LCM/RB/2014/34

ގްލޯބަލް އޭޑީޑީ ވިޒަނ ް

ކުޑަރިކިލު ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޑރިކިލ ު
ބ.ކު ަ

7745052/6600039

-

އާސިމް އަހުމަދު

ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/36

ކޭ.ޑީ.ސީ.ޓީ.ވީ

7908816/7943805

abdhullawaheed@gmail.com

އަބްދުﷲ ވާހީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/37

ރަތަފަންދޫ ކޭބަލް ޓީ.ވީ

68
69

އައިލެންޑް މީޑއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގދ.ރަތަފަންދ ޫ

70
71

މާރަންދޫ ޔޫތު ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރންދ ޫ
ހއ.މާ ަ

ޕްލޭކާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޅިރާއްޖެއަށ ް

72

މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޅިރާއްޖެއަށ ް

73

ސްޓެލް ވާރޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ،މާލެސަރަޙައްދ ު

74
ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

75

ބީޗް ހެވަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ.ވެލިދ ޫ

76
77

ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ.ވެލިދ ޫ

78

އޯލްތުރެ ތޫތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވ.ކެޔޮދ ޫ

80
81
82
83
84

87
88

އަޙްމަދު ޝުޖާޢު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/03

ޕިކްސަލް ޓީވީ

މުޙައްމަދު ޢަލީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/04

ތޫތި ކެނާލި ކޭބަލް ޓީވީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/05

ބީ.އެޗް ކޭބަލް ވިއު

427-LCM/RB/2015/06

ސެޓްލިންކ ް
ސެޓްލިންކ ް

9689911

haashiu@gmail.com

މުޙައްމަދު ނާޒިމް

9903995

sales@satlinkonline.com

އން މާހިދު
ހުސަ ި

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

9903995

sales@satlinkonline.com

އން މާހިދު
ހުސަ ި

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/08

7421160

speedlanepvtltd.@gmail.com

އަޙްމަދު އަގްލީމް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/09

ސްޕީޑްނެޓްވާ ރކް

ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރ ު

9968854

-

މުޙައްމަދު އާމިރު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/10

އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް ޓީވީ

ގދ.ނަޑެއްލާ

7572172

ibrahim.mughunee@hotmail.com

ޝާހިދު މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/11

ސްމިމް ކޭބަލް ނެޓް

9751730

ayya110@gmail.com

ސުޙައިން ޙަސަން

ޖަވާބުދާރީ ވަފާތް

427-LCM/RB/2015/12

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސްޕީޑްލޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކ.ހުރާ

ޑެލްޓޭޓެން ލޮގިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-

އިބްރާހިމް ބުޝްރީ

ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/02

ސަންލައިޓް ޗެނަލްކާސް ޓ

7456128

ބަ ނޑޮސްއައިލެންޑ ް

އެކްސަރޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7726365

murusau6@gmail.com

މުރުތަޟާ އާދަމް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/47

ބީޗް ސްކައިނެޓ ް

oltretuttopvtltd@gmail.com

85

86

7785175

pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pi
'xelvision.mv'; 'admin@pixelvision.mv

7785175

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޝުޖާޢު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/45

ޕިކްސަލް ޓީވީ

7784709

info@satlwatermaldives.com.mv

pixelvision.mv@gmail.com,'shujau@pi
'xelvision.mv'; 'admin@pixelvision.mv

ރ.ރަސްމާދ ޫ

ނިއު ސިލްވަރ ބީޗް ކޯޕަރޭޓީވް ސޮސައިޓީ

މޫސާ ޝަފީޢު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/44

ވޮށް

ސަންލައިޓ ް/ކ.މާފުށ ި

ބީ.އެޗް .ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްމިމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ahmed@mesco.com.mv

އަޙްމަދު ޝަފީޢު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/43

މީޑިއާނެޓ ް

7679513/9667311

ދ.ބަ ނޑިދޫ

އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9997131
3320800/7794914

playcastmaldives@gmail.com

މުޙައްމަދު ފަޔާޒް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/40

ޕްލޭކާސްޓ ް

ހންނަވަރ ު
ޅި .

ސަންލައިޓް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

79

7984456/7791831

reser1987@gmail.com

މުޙައްމަދު ހަމީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2014/39

މާރަންދޫ ޔޫތު ކޭބަލް

ބ.ތުޅާދޫ
ހދ.މަކުނުދ ޫ

9968854

ހދ.މަކުނުދ ޫ

7747381/ 9947381

ނ  .މިލަދ ޫ

7766332

-

exertmaldives@gmail.com

-

ސިލްވަ ރ ޝައިން ކޭބަލް
ނެޓް

މުޙައްމަދު އާމިރު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/13

އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް ޓީވީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

427-LCM/RB/2015/14

އެކްސަ ރޓް ކޭބަލް

ޢަބްދުއްސައްތާރު މުހައްމަދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/18

އެމް.ސީ ނެޓްވާ ރކް

ކްލަބްމެޑް
ފިނޮޅުވިލާސް

89
އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

90
91
92

(ގަސްފޮނޮޅ ު)

7786767,3328808,
3348808,9976767

xpower@rol.net.mv

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

9777702

myfoona@gmail.com

7772063

fanbondimaldives.@gmail.com

މަސްއޫދު ހިލްމީ

ކ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސެޓްލިން ް
ސ މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް
މޯލްޑިވް ް

ކ.ކާށިދ ޫ
ހޮލިޑޭއިން ރިސޯޓް

9903995

sales@satlinkonline.com

ލިމިޓެޑް

ކަ ނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް

9974868

info@menmv.com

އޯޝަން ގާޑަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގދ.ވާދޫ

ސ ޕްރައިވެޓް
ފަންބޮ ނޑި މޯލްޑިވް ް

ތ.ވިލުފުށި

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/20

މެން

އަޙްމަދު ސަޢީދު މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/21

އޯޝަން ޓީވީ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2015/26

މީޑިއާ ކަނެކްޓް

އން މާހިދު
ހުސަ ި

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2016/01

ސެޓްލިންކ ް

މުހައްމަދު މުޝްތާޤް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2016/06

ރައްޔިތުންގެ ނެޓްވާ ރކް

7782399

mohamed.saeed@psm.mv

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ޖަވާބުދާރީ ވަފާތް

427-LCM/RB/2016/07

ޕީ.އެސް.އެމް  .ކަނެކްޓް

7774581

ahmed.adam@gmail.com

ޙމަދު އާދަމް
އަ ް

ޖަވާބުދާރީ ވަފާތް

427-LCM/RB/2016/08

ޕިކްސެންސ ް

96

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

97

ކ.މާފުށ ި
ބަނިޔަން ޓްރީ

9903995

sales@satlinkonline.com

ޙުސައިން މާޙިދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2016/09

ސެޓްލިންކ ް

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް

9903995

sales@satlinkonline.com

ޙުސައިން މާޙިދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2016/10

ސެޓްލިންކ ް

98

ޕިކްސެލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ.މާފަރު

7785175/7776114

admin@pixelvision.mv,shujau741@gm
ail.com

އަހުމަދު ޝުޖާއު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2016/11

ޕިކްސެލް ޓީވީ

99

އިޒައިރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހދ.ނޭކުރެންދ ޫ

9908079/7781887

izairamaldives@gmail.com

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2016/12

ބލް ޕްލަސ ް
ކ ަ
އިޒައިރަ ޭ

xpower@rol.net.mv

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2016/15

މެން

xpower@rol.net.mv

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2016/16

މެން

93
94
95

100

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

މުޅިރާއްޖެއަށ ް

ވަސާޖިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޅިރާއްޖެއަށ ް

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް

7786767,3328808,

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޕާ

3348808,9976767

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިރުފިށި މޯލްޑިވްސ ް

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7786767,3328808,

101

102

3348808,9976767

ވިލުރީފް މޯލްޑިވްސ ް

7786767

xpower@rol.net.mv

 103އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބ.ހިތާދ ޫ

7781887

info.localnetwork@gmail.com

ސަޢީދު އަޙްމަދު

 104އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ.ކެލާ

7550502

hdcable@hotmail.com

މުހައްމަދު އާމިރު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މޫސާ ނަސީރު

ޖަވާބުދާރީ ވާފަރާތް

427-LCM/RB/2017/05

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2018/01

ޢަލީ ޝިފްޔާން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2018/05

105
106

ހެސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލންދ ޫ
ހރި ަ
ތި .
މީރުއައިލެންޑް

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 107ޑްރީމް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރިސޯޓް
ހޮލިޑޭއިން ރިސޯޓް
ކަ ނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް

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

7786767

xpower@rol.net.mv

9990017

Shifyan@dreamsolution.com.mv

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2017/17

މެން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2017/03

އައިލެންޑް ކޭބަލް ޓީވީ

427-LCM/RB/2017/04

އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް ޓީވީ
ހެސް މީޑިއ ާ

މެން

(ކަ ނޑޫމާފުށި)

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2018/06

 108އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 md@xpowermaldies.com,chairman@xpowermaldives.comޔަމާން މުޝްތާގު
އަޙްމަދު
 109އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި ސިނަމޮނ ް 7679420

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2019/01

ޓިއުބުއެކްސް

 md@xpowermaldies.com,chairman@xpowermaldives.comޔަމާން މުޝްތާގު
އަޙްމަދު
7679420

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2019/02

ޓިއުބުއެކްސް

ބ.އޭދަފުށި

 110އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7786614

މީޑިއާ
އީސީއެން

7786614@gmail.com

އަބްދުﷲ ނަސީރު

ޑްރީމް ސޮލިއުޝަންސް

ސިނަމޮން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް

 md@xpowermaldies.com,chairman@xpowermaldives.comޔަމާން މުޝްތާގު
އަޙްމަދު
7679420

 111އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2019/03

ޓިއުބުއެކްސް

އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސ ް

 112ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ  .ވަށަފަރު

7779380

sales@satlinkonline.com

ޙުސައިން މާޙިދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

427-LCM/RB/2019/04

ސެޓްލިންކް

ު އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ލިސްޓ:9 ުޖަދުވަލ

ACCREDITED JOURNALISTS 2020
#

Name

ID card No.

Nationality

Media Organization/Affliation

Channel

1 Aishath Aniya (new)

A067941

Maldivian

97 Minivan

97 Minivan

427-LCM-ACR-939

23.01.2020

22.01.2021

2 Mohamed Riyaz Moosa (new)

A023570

Maldivian

Asdhan'di

Asdhan'di

427-LCM-ACR-940

12.03.2020

11.03.2021

3 Ismalil Shafeeq (new)

A040967

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-941

17.03.2020

16.03.2021

4 Mohamed Zaheen (new)

A034147

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-942

17.03.2020

16.03.2021

5 Mariyam Leen (new)

A241937

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-943

17.03.2020

16.03.2021

6 Hawwa Minha (new)

A402774

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-944

17.03.2020

16.03.2021

7 Ahmed Giyas (new)

A094349

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-945

17.03.2020

16.03.2021

8 Shifza Musthafa (renew)

A059295

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-946

17.03.2020

16.03.2021

9 Jaadhulla Saeed (new)

A146510

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-947

17.03.2020

16.03.2021

10 Khadheeja Anasth (renew)

A164769

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-948

17.03.2020

16.03.2021

11 Saif Azhar (renew)

A069324

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-949

17.03.2020

16.03.2021

12 Ali Ahmed (new)

A279756

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-950

17.03.2020

16.03.2021

13 Ismail Abdul Gafoor (new)

A112669

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-951

17.03.2020

16.03.2021

14 Ibrahim Fauzan (renew)

A350018

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-952

17.03.2020

16.03.2021

15 Hussain Haafiz (new)

A134833

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-953

17.03.2020

16.03.2021

16 Azhan Ibrahim (new)

A224857

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-954

17.03.2020

16.03.2021

17 Hussain Niyaz (new)

A043585

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-955

17.03.2020

16.03.2021

18 Thohira Azhaaru (new)

A329960

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-956

17.03.2020

16.03.2021

19 Fathimath Rifaath (new)

A150212

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-957

17.03.2020

16.03.2021

20 Mohamed Samin (new)

A002862

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-958

17.03.2020

16.03.2021

21 Mohamed Rasheed (renew)

A346458

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-959

17.03.2020

16.03.2021

22 Mohamed Riyaz (renew)

A347340

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-960

17.03.2020

16.03.2021

23 Mohamed Zahir (renew)

A115683

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-961

17.03.2020

16.03.2021

24 Ahmed Zifaaf (renew)

A303079

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-962

17.03.2020

16.03.2021

25 Ismail Shaah (renew)

A341335

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-963

17.03.2020

16.03.2021

26 Aminath Ameena (renew)

A139582

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-964

17.03.2020

16.03.2021

27 Mariyam Waheedha

A033152

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-965

17.03.2020

16.03.2021

28 Zamath Ahmed Waheed (renew)

A163512

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-966

17.03.2020

16.03.2021

29 Ahmed Shurau Hassan (renew)

A253837

Maldivian

Island Broadcasting Company Pvt Ltd

427-LCM-ACR-967

17.03.2020

16.03.2021

30 Adam Sayyaf Abdulla

A361262

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

Vmedia
Dhivehi

427-LCM-ACR-968

02.04.2020

01.04.2021

31 Aishath Azeema

A134205

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-969

02.04.2020

01.04.2021

32 Shamoona Sameer

A299880

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-970

02.04.2020

01.04.2021

33 Moosa Musthafa

A269539

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-971

02.04.2020

01.04.2021

34 Mohamed Shaan

A289560

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-972

02.04.2020

01.04.2021

35 Mohamed Sammah Soabir

A257412

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-973

02.04.2020

01.04.2021

36 Mohamed Rafeeq

A085157

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-974

02.04.2020

01.04.2021

37 Mohame Afrah

A063589

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-975

02.04.2020

01.04.2021

38 Mohamed Abdul Ganee

A122450

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-976

02.04.2020

01.04.2021

39 Mariyam Shiuna

A147959

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-977

02.04.2020

01.04.2021

40 Mariyam Najila Imran

A224416

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-978

02.04.2020

01.04.2021

41 Ismail Munawwar

A130446

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-979

02.04.2020

01.04.2021

42 Husham Mohamed Fulhu

A072790

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-980

02.04.2020

01.04.2021

43 Hassan Arish Waheed

A049688

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-981

02.04.2020

01.04.2021

44 Fathimath Inasha

A149223

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-982

02.04.2020

01.04.2021

45 Ashiya Solih

A274947

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-983

02.04.2020

01.04.2021

46 Aminath Ramla

A137242

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-984

02.04.2020

01.04.2021

47 Aminath Haifa

A137834

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-985

02.04.2020

01.04.2021

48 Ali Farish

A120234

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-986

02.04.2020

01.04.2021

49 Aishath Waheedha

A128055

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-987

02.04.2020

01.04.2021

50 Aishath Lahfa

A288759

Maldivian

Maldives Media Investment pvt ltd

427-LCM-ACR-988

02.04.2020

01.04.2021

Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel
Dhivehi
Channel

Serial No.

Accredited Date

Expiry Date

ޖަދުވަލު  2020 :10ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2018އަދި  2019ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
#

ރަޖިސްޓްރީ

މއްސަލަ ހުށަހެޅި
ަ

ނަންބަރު

ތާރީޚް

މއްސަލައިގެ ޚުލާސާ
ަ
މިއީ،

ތ.

މއްސަލަ ނިންމި
ަ

މއްސަލަ ނިންމި ގޮތް
ަ

ތާރީޚް

ތިމަރަފުށީގައި މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،

އެއާރ ޓެލް ،ޑިޝް ޓީވީ ތ .ތިމަރަފުށީގައި އެއާރ ޓެލް ،ޑިޝް
ޑައިލޮގް

މެދުވެރިކޮށް

އަދި ޑައިލޮގް މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

ލިމިޓެޑުން

ލައިސަންސެއް ލައިސަންސެއް

ނެތި

ޗެނަލްތަކެއް

ޗެނަލްތަކެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން

ކަމާއި

ނެތި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން
ކަމާއި

1

CAC-07/2018

ދާ

ދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ޗެނަލްތައް
ރިސީވްކުރަމުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން

 25ޖުލައި 2018

އަދި

ގެންދަނީ

ދާ ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށްކަމާއި 89

ޗެނަލްތައް

ރިސީވްކުރަމުން ޗެނަލެއް ދައްކަމުންދާކަމަށް ބުނެ 25

ގެންދަނީ

ޑިޝްއެންޓަނާ ޖުލައި  2018ގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ

މެދުވެރިކޮށްކަމާއި
ޗެނަލެއް
ބުނެ

 89މި

ޝަކުވާ

ގުޅިގެން،

އާ

ދައްކަމުންދާކަމަށް ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު
ހުށަހަޅައިފައިވާ ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި،

މައްސަލައެކެވެ.

ތަޙްޤީޤު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކުރެވެމުންދާއިރު
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ޤާނޫނުތަކުގައި

ކަމާބެހޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތަށް
ކަށަވަރުކުރުމުގެ

ލިބިދެވުނުކަން
ގޮތުން،

މައްސަލަ

 21ޖުލައި 2020

ރައްދުވާ

ސެޓްލިންކް
އަށް

ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް
މައްސަލައަށް

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު
ދީފައިވާކަމާއި؛
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

މިގޮތުން
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

ދީފައިވާ

ލިމިޓެޑުން

މައުލޫމާތުތަކަށް

ނަޒަރުކުރާއިރު،
ތ.

ތިމަރަފުށީގައި

ޕްރައިވެޓް

ސެޓްލިންކް
ފަރާތުން

ލިމިޓެޑްގެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓިން ގެ ޚިދުމަތެއް ނުދޭ
ކަމާއި،

ސެޓްލިންކުން

ތިމަރަފުށީގައި

ދެމުންދަނީ

އިންޓަރނެޓްގެ
މީޑިއާނެޓް
ސެޓްލިންކް

ތ.

ކަމާއި،

ޚިދުމަތް

ލިމިޓެޑާއި

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް

ގުޅިގެން "މީޑިއާނެޓް" ގެ ކޭބަލް ޓީވީ
ސާރވިސް

ދިނުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރަމުދިޔަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި؛
"ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ތ.
ތިމަރަފުށީގައި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑާއެކު

މެމޮރެންޑަމް

އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

އެއްގައި

އޮފް
08

އޮގަސްޓް  2018ގައި ސޮއިކޮށް26 ،

2018

އޮކްޓޯބަރ
މީޑިއާނެޓް

ފެށިގެން

އިން

ލިމިޓެޑްގެ

ޕްރައިވެޓް

"ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް ދޭން
ފެށިކަމަށާއި ،މީޑިއާނެޓް

ޕްރައިވެޓް

ޚިދުމަތުގެ

އިތުރުން

ލައިސެންސް

ނެތި

ޗެނަލްތައް

ސެޓްލިންކުން

ތ.

ތިމަރަފުށީގައި

ކުރިޔަށް

ގެންދާކަން

އެކުންފުންޏަށް

ފާހަގަ

ކުރެވިފައިވާ

ލިމިޓެޑްގެ

ކަންވެސް

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 30
2018

އޮކްޓޫބަރު

ފޮނުވި

ގައި

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛
ތ.

ކައުންސިލްގެ

ތިމަރަފުށީ

އިދާރާއިން  07އޮކްޓޯބަރު 2018
ސިޓީގައި،

ފޮނުވި
ޕްރައިވެޓް

ސެޓްލިންކް
ލިމިޓެޑުން

ތ .ތިމަރަފުށީގައި ޚިދުމަތްދޭ ކަމާއި
އެހެން

ފަރާތަކާ

ކައުންސިލަށް
ބަޔާންކޮށް

ގުޅިގެން

އެނގިފައި
ސިޓީއާއެކު

ކަމެއް
ނުވާކަން

މީޑިއާނެޓް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް ޕެކޭޖް"
ގެ ޗެނަލް ލިސްޓް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި؛
ސެޓްލިންކް
މީޑިއާނެޓްގެ

ޕްރައިވެޓް
ޚިދުމަތް

ލިމިޓެޑުން
ތ.

ކުރިން ފެށިނަމަވެސް

ތިމަރަފުށީގައި

އެކިސަބަބުތައް

އެޚިދުމަތް

މެދުވެރިވެގެން މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ
ކަމަށް  13ފެބްރުވަރީ  2020ގައި
ސެޓްލިންކް

ލިމިޓެޑާއެކު

ޕްރައިވެޓް

ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

ބުނެފައިވާތީއާއި؛
މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް

ފަހަރުމަތިން

އެތަކެއް

މަސައްކަތްކުރެވުނު
މައްސަލަ

ނަމަވެސް،

ނިންމުމުގައި

ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް

ބުރަވެވޭނޭ
ލިބިފައިނުވާތީ

އސަލައަކީ  2018ގައި
އާއި ،މި މަ ް
ހިނގާފައިވާ

ކަމަކަށްވެފައި،

ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތުޙުމަތުތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް
ކޮމިޝަންގެ

ތަހުޤީޤަށް

މައުލޫމާތު

ލިބިފައިނުވާތީ ،ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުން ތ .ތިމަރަފުށީގައި ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ

ޚިލާފަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ދޭކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް
ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ބެލި

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

އައިލެންޑް

ކުރެއްދޫ
ރިސޯޓްގައި

ކޭބަލް

ޚިދުމަތްދޭ

ޓީވީގެ
ފަރާތުން

ލައިސަންސް

ޚިދުމަތްދެނީ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ނެތި އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް
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CAC-04/2019

 09ޖޫން 2019

3

CAC-05/2019

 09ޖޫން 2019

ނެތި

ރިސޯޓުގެ

ކަމަށާއި

އާންމު

ތަންތަނުގައާއި

ސްޓަރފް

ސަރަހައްދުގައި

އެއަރޓެލް

ޑިޝްޓީވީ

ދޫކުރަމުންދާކަމަށް

-

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް
އައިލެންޑް

ފިލިތެޔޮ
ރިސޯޓްގައި

ކޭބަލް

ޚިދުމަތްދޭ

ޓީވީގެ
ފަރާތުން

ލައިސަންސް

ޚިދުމަތްދެނީ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ނެތި އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް
ނެތި

ކަމަށާއި

ރިސޯޓުގެ

އާންމު

ތަންތަނުގައާއި

ސްޓަރފް

ސަރަހައްދުގައި

އެއަރޓެލް

ޑިޝްޓީވީ

ދޫކުރަމުންދާކަމަށް

-

މިއީ ،ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގަ ބީޗް އެންޑް
ބީޗް

ރިސޯޓްގައި

ޓީވީގެ

ކޭބަލް ވޯޓަރ ވިލާސް ރިސޯޓުގައި އެއަރޓެލް

ޚިދުމަތްދެނީ މެދުވެރިކޮށް
ނެތި

ލައިސަންސް

ގަވާއިދާ

އަދި ރައިޓްސް

ޗެނަލް

ރައިޓްސް

ކަމަށާއި

ރިސޯޓުގެ އާންމު ކޮމިޝަނަށް

ނެތް

ޗެނަލްތަކެއް

ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް

ގުޅިގެން،

ތަންތަނުގައާއި
ސަރަހައްދުގައި

އެއަރޓެލް ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި

ވަކިފަރާތަކަށް

ކުރުމުގައި

ހުށަހަޅައިފައިވާ ކުރެވެމުންދާއިރު،

މައްސަލައެކެވެ.

ތަޙްޤީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ކަމާބެހޭ

4

މި

ސްޓަރފް ޝަކުވާއާ

ބުނެ،

CAC-06/2019

ބުނެ،

ހުށަހަޅައިފައިވާ

ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް ކޮމިޝަނުން

 09ޖޫން 2019

ޚިލާފަށް،

ޤާނޫނުތަކުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް
މައްސަލަ

ފަރާތަށް

ރައްދުވި

ލިބިދެވުނުކަން

ކަށަވަރުކުރުމުގެ

ގޮތުން ،މައްސަލަ

ރައްދުވާ

"ސްޕެލެންޑަރ"އަށް

ޖަވާބުދާރީވުމަށް

އެކަށީގެންވާ

ފުރުސަތު

ދީފައި

ވީނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
"ސްޕެލެންޑަރ" އަށް ޖަވާބުދާރީވާން
ފުރުސަތުގައި

ދިން
ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާކަމާއި؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ
އެންމެހައި

އިޖުރާޢުތައް

ފުރިހަމަކޮށް

 08ޖަނަވަރީ
2020

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް
ބަލާއިރު؛

"ސްޕެލެންޑަރ"

އިން

ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގަ ބީޗް

އެންޑް

ވޯޓަރ

ރިސޯޓުގައި

ވިލާސް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ދޭކަމަށާއި

ޚިދުމަތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޗެނަލްތަކާއި

ޚިދުމަތުގައި

ދިވެހި

ސްޕޯޓްސް

ޗެނަލްތަކުގެ

އިތުރުން

ސްޓާރ ޕެކޭޖްގެ ޗެނަލްތަކާއި އިތުރު
އެހެން ޗެނަލްތައް ހިމެނޭގޮތަށް 15
ޗެނަލެއް

(ފަނަރަ)
އެއަރޓެލް

ބޭނުންކޮށްގެން
ޚިދުމަތް

މެދުވެރިކޮށް

ދެމުންދާކަމަށް ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގަ
ވޯޓަރ

ވިލާސް

ބީޗް

އެންޑް

ކޮމިޝަނަށް

ދީފައިވާ

މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅާފައިވާ

ހެކިތަކުން

ރިސޯޓްއިން،

ސާބިތުވާތީއާއި،
"ސްޕެލެންޑަރ" އަކީ ،ޑައިމަންޑްސް
އަތުރުގަ ބީޗް އެންޑް ވޯޓަރ ވިލާސް
ރިސޯޓުގައި
ޚިދުމަތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ދިނުމަށް

ކޮމިޝަނުން

މިހަތާނަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއް
"ސްޕެލެންޑަރ"

ނޫންކަމަށްވާތީ،
އިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

22

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފްވެފައިވާ
ކަނޑައަޅައި،

ކަމަށް

ގަވާއިދުގެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދަށުން

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް ދީފައިވާތީ
2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ
މަގުން
 15ޗެނަލަށް 30,000ރ (ތިރީސް
ހާސް ރުފިޔާ) އިން "ސްޕެލެންޑަރ"
ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
"ސްޕެލެންޑަރ" އިން ޑައިމަންޑްސް
އަތުރުގަ ބީޗް އެންޑް ވޯޓަރ ވިލާސް
ދެމުންދާ

ރިސޯޓުގައި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތުގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ނެތް

ޙައްޤު

( 15ފަނަރަ) ޗެނަލެއް ހިމަނައިގެން
ދެމުންގޮސްފައިވާކަން

ޚިދުމަތް

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ

މާއްދާގެ

ޤާނޫނުގެ
(ށ)

25
އަދި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 20
ވަނަ

މާއްދާއާ

'ސްޕެލެންޑަރ'،

ކަމަށް

ކަނޑައަޅައި،

ޚިލާފްވެފައިވާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައި
ގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި
ދައްކާފައިވާ

ޗެނަލަކަށް

ކޮންމެ

2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) މަގުން
15

(ފަނަރަ)

ޖުމްލަ

ޗެނަލަށް

30,000ރ (ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ)
'ސްޕެލެންޑަރ'

އިން
ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ
ގޮތަށް

ލިސްޓްގައިވާ
ފައިސާއަށްވާ

ޖޫރިމަނާ

އެކުޖުމުލަ 60,000ރ (ފަސްދޮޅަސް
ހާސް ރުފިޔާ) މިއަދުން ފެށިގެން 30
(ތިރީސް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މި

ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި ،ލައިސަންސް
މެނުވީ

ލިބިގެން
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކުރިއަށް

ޚިދުމަތް
ނުގެންދިއުމަށާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި
ދައްކަމުންދާ
ހުއްޓާލުމަށާއި،
ޤާނޫނާއި

ޗެނަލްތައް

ވަގުތުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އެއްގޮތަށް

ގަވާއިދާ

ޢަމަލުކުރުމަށް

"ސްޕެލެންޑަރ" އަށް އެންގުމަށް ،މި
މައްސަލަ
ޖަލްސާގައި

ބެލި

ކޮމިޝަންގެ

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.
ޑައިމަންޑްސް

ތުނޑުފުށި

މޯލްޑިވްސް

ރިސޯޓްގައި

ޓީވީގެ

ކޭބަލް
ފަރާތުން

ޚިދުމަތްދެނީ

ލައިސަންސް

5

CAC-07/2019

 09ޖޫން 2019

6

CAC-08/2019

 09ޖޫން 2019

ޚިދުމަތްދޭ

ނެތި

އަދި

ޗެނަލް

ރައިޓްސް

ނެތި

ކަމަށާއި

ރިސޯޓުގެ އާންމު

ތަންތަނުގައާއި

ސްޓަރފް

ސަރަހައްދުގައި

އެއަރޓެލް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

-

ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް
އައިލަންޑް

މެދުފުށި
ރިސޯޓްގައި

ކޭބަލް

ޚިދުމަތްދޭ

ޓީވީގެ
ފަރާތުން

ލައިސަންސް

ޚިދުމަތްދެނީ

ނެތި އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް
ނެތި

ކަމަށާއި

ރިސޯޓުގެ

އާންމު

ތަންތަނުގައާއި

ސްޓަރފް

ސަރަހައްދުގައި

އެއަރޓެލް

ޑިޝްޓީވީ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

-

ދޫކުރަމުންދާކަމަށް
އައިލަންޑް

ހޮނޑާފުށި
ރިސޯޓްގައި

ޓީވީގެ

ކޭބަލް

ފަރާތުން

ޚިދުމަތްދޭ
ޚިދުމަތްދެނީ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ލައިސަންސް

ނެތި އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް

7

CAC-09/2019

 09ޖޫން 2019

8

CAC-11/2019

 17ޖޫން 2019

ނެތި

ކަމަށާއި

-

ރިސޯޓުގެ

އާންމު

ތަންތަނުގައާއި

ސްޓަރފް

ސަރަހައްދުގައި

އެއަރޓެލް

ޑިޝްޓީވީ

ދޫކުރަމުންދާކަމަށް
މިއީ،

ލައިސަންސް

ޗެނަލްތައް

ނެތި ތ .ތިމަރަފުށީގައި ލައިސަންސް ނެތި
ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން އަދި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި އިންޑިއާގެ،

ރައިޓްސް

އަދި

ޗެނަލް
އިންޑިއާގެ،

ނެތި އެއަރޓެލް،

އެއަރޓެލް ،ސްރީލަންކާގެ

ޑިޝްޓީވީ

މެދުވެރިކޮށް

ޑައިލޮގް

ޑިޝްޓީވީ އަދި ސްރީލަންކާގެ ކުޑަ އަގެއްގައި ނަގާފައިވާ ޗެނަލްތައް
ޑައިލޮގް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަ ބޮޑު
އަގެއްގައި
ޗެނަލްތައް

ބޮޑު

ރައްޔިތުންނަށް
ޕްރައިވެޓް

އަގުގައި

ނަގާފައިވާ ސެޓްލިންކް

ރައްޔިތުންނަށް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

އަގުގައި ވިއްކާކަމުގައި ބުނެ  16މެއި 2019
ސެޓްލިންކް ގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ މި ޝަކުވާ އާ
ލިމިޓެޑުން ގުޅިގެން،

ވިއްކާކަމުގައި

ބުނެ މުސްތަޤިއްލު

ހުށަހަޅާފައިވާ

ކޮމިޝަނުން

ވަކިފަރާތަކަށް
ތަޙްޤީޤެއް
ކުރުމުގައި،

ބުރަނުވެ
މި
ތަޙްޤީޤު

 21ޖުލައި
2020

މައްސަލައެކެވެ.

ކުރެވެމުންދާއިރު
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ޤާނޫނުތަކުގައި

ކަމާބެހޭ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް
ރައްދުވި

މައްސަލަ
ލިބިދެވުނުކަން

ފަރާތަށް

ކަށަވަރުކުރުމުގެ

ގޮތުން،

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް

ޖަވާބުދާރީވުމަށް

މައްސަލައަށް

އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމާއި؛
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

މިގޮތުން

ޕްރައިވެޓް

ސެޓްލިންކް

ލިމިޓެޑުން

ފޮނުވި ސިޓީގައި ތ .ތިމަރަފުށީގައި
ޕްރައިވެޓް

ސެޓްލިންކް

ލިމިޓެޑުން

ދެމުން އަންނަނީ އިންޓަރނެޓް އަދި
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްކަމާއި ،ކޭބަލް
ޚިދުމަތްދެމުން

ޓީވީގެ

މީޑިއާނެޓްއާއި

އަންނަނީ
ގުޅިގެންކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި؛
ތ.

ތިމަރަފުށީގައި

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

ސެޓްލިންކް
ދެމުން

ދާ

ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން މި މައްސަލައާ
އެއްގޮތް އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި
ބެލި

ނަންބަރު

CAC-07/2018

މައްސަލައިގެ

ތަހުޤީޤުގައި

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ

ލިޔުންތަކުގެ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުން  30އޮކްޓޫބަރު 2018
ގައި

ފޮނުވާފައިވާ

ސެޓްލިންކް

ސިޓީގައި

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

ތ .ތިމަރަފުށީގައި މީޑިއާނެޓާއި އެކު
މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ
އެއްގައި  08އޮގަސްޓް  2018ގައި
ސޮއިކޮށް،
އޮކްޓޯބަރ

26

މީޑިއާނެޓް

2018

ޕްރައިވެޓް

ގައި

ލިމިޓެޑްގެ

"ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް ދޭން
ފެށިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީއާއި؛
ތިމަރަފުށީގައި

ތ.

ލިމިޓެޑުން

ޕްރައިވެޓް

ސެޓްލިންކް
ދެމުން

ދާ

ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން މި މައްސަލައާ
އެއްގޮތް އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި
ބެލި

ނަންބަރު

CAC-07/2018

މައްސަލައިގެ

ތަހުޤީޤުގައި

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ

ލިޔުންތަކުގެ

ތެރޭގައި
ތ.

ހިމެނޭ
ތިމަރަފުށީ

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއިން  07އޮކްޓޯބަރު 2018

ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި ،ސެޓްލިންކް
ލިމިޓެޑުން

ޕްރައިވެޓް

ތ .ތިމަރަފުށީގައި ޚިދުމަތްދޭ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދެމުންދަނީ އެހެން
ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ކަން ކައުންސިލަށް
އެނގިފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ
ސިޓީއާއެކު

ޕްރައިވެޓް

މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ޗެނަލް
ލިސްޓް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި؛
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

މީޑިއާނެޓްގެ

ލިމިޓެޑުން

ޚިދުމަތް

ތިމަރަފުށީގައި

ތ.

ކުރިން ފެށިނަމަވެސް
އެކިސަބަބުތައް

އެޚިދުމަތް

މެދުވެރިވެގެން މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ
ކަމަށް  13ފެބްރުވަރީ  2020ގައި
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑާއެކު

ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

ބުނެފައިވާތިއާއި؛
މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް

އެތަކެއް

މަސައްކަތްކުރެވުނު
މައްސަލަ

ނިންމުމުގައި

ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް

ފަހަރުމަތިން
ނަމަވެސް،
ބުރަވެވޭނޭ
ލިބިފައިނުވާތީ

އސަލައަކީ  2019ގައި
އާއި ،މި މަ ް
ހިނގާފައިވާ

ކަމަކަށްވެފައި،

ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތުޙުމަތުތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް
ކޮމިޝަންގެ

މައުލޫމާތު

ތަހުޤީޤަށް

ލިބިފައިނުވާތީ ،ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުން ތ .ތިމަރަފުށީގައި ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ

ޚިލާފަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ދޭކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް
ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިއީ 15 ،އޮކްޓޫބަރު  15 2019އޮކްޓޫބަރު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޗެނަލް  13ރޭ ޗެނަލް  13އިން  22:45އިން
އިން  22:45އިން  23:45 23:45އާ ހަމައަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
އާ ހަމައަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 'މަޑިސީލަ"
'މަޑިސީލަ"

9

CAC-14/2019

20
2019

ޕްރޮގްރާމްގައި ،މޯލްޑިވްސް

އޮކްޓޫބަރު މޯލްޑިވްސް
ސަރވިސްގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި،
ޕޮލިސް

ޕޮލިސް ސްފޯކްސްޕަރސަން
ޖާނަލިސްޓުންނަށް

ސްފޯކްސްޕަރސަން ފިރިހެން ކުރަމުންދާކަމަށާއި
ޖާނަލިސްޓުންނަށް

ޖިންސީ އަންހެނަކު

އަންހެނަކު "ފިރިހެން"

ފިރިހެން
ޖިންސީ
އެ

ގޯނާ
މަޤާމަށް

އައްޔަންކުރި

ގޯނާ ކުރަމުންދާކަމަށާއި އެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން
މަޤާމަށް

ސަރވިސްގެ

ފަހުން

އަންގަވައިގެން
ޖާނަލިސްޓުން

 18ފެބްރުވަރީ
2020

ފަހުން ހައްޔަރުކުރަމުންދާކަމާއި ،އިސްލާމްދީނާ

އައްޔަންކުރި

ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަމަށް

ސްޕޯކްސްޕަރސަން
އަންގަވައިގެން

"ފިރިހެން" "މަޑިސީލަ"

ޕްރޮގްރާމްގައި

ގިނަ

ޖާނަލިސްޓުން

ވާހަކަތަކެއް

ދައްކާފައިވާއިރު

އެއީ

ހައްޔަރުކުރަމުންދާކަމާއި،

އެއްވެސް

އިސްލާމްދީނާ

ޙަޤީޤަތެއްގެ

ދެކޮޅަށް ބިނާކޮށް

މައްޗަށް

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް

މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަމަށް ނޫންކަމާއި އަންހެން ފުލުހުންގެ ދައުރު
"މަޑިސީލަ"

ޕްރޮގްރާމްގައި ހަނިވާންޖެހޭކަމަށް

ދޭހަވާގޮތަށް

ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވާފައިވާ

ވާހަކަތަކަކީ،

ނެތް

ވާހަކަތަކެއްކަމުން

ގިނަ
ދައްކާފައިވާއިރު
އެއްވެސް
މައްޗަށް
ދައްކާފައިވާ
ނޫންކަމާއި
ފުލުހުންގެ

އެއީ ޙަޤީޤަތް

ޙަޤީޤަތެއްގެ މިވާހަކަތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި
ބިނާކޮށް ފުލުހުންގެ
ވާހަކަތަކެއް އިންސާނީ

ތަޞައްވަރު
ޙައްޤުތައް

އަންހެން ހަމަހަމަކަން

ގޯސްވެ،
ނަގަހައްޓައި

ޤާއިމްކުރުމަށް

ދައުރު ދިވެހިރާއްޖެއިން

ސޮއިކޮށްފައިވާ

ހަނިވާންޖެހޭކަމަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުއާހަދާތަކާ

ދޭހަވާގޮތަށް

ތަޢާރަޟުވާ

ދައްކާފައިވާފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު

އަސާސީއިން

ދެ

ޖިންސުގެ

ވާހަކަތަކަކީ ،ޙަޤީޤަތް ނެތް ކަށަވަރުކޮށްދޭ
ވާހަކަތަކެއްކަމުން
މިވާހަކަތަކަކީ
މެދުގައި
ތަޞައްވަރު
އިންސާނީ

ހަމަހަމަކަމަށް

ވާހަކަތަކެއްކަމާއި

ގޮންޖަހާދައްކާފައިވާ

ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަތަކެއްކަމުން މިކަމުގެ ސަބަބުން
މުޖުތަމަޢުގައި

ދޭންވާ

ފުލުހުންގެ އަންހުންނަށް

ގޯސްވެ ،ޤަދަރު ކުޑަވުމަށް ބާރުއެޅޭ

ކަމެއް

ޙައްޤުތައް ކަމުގައިވާތީ ،މަޑިސީލަ ޕްރޮގްރާމްގައި

ނަގަހައްޓައި

ސުލޫކީ

ހަމަހަމަކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާއިމްކުރުމަށް

މިންގަނޑާއި ޚިލާފު މިފަދަ ކޮންޓެންޓް

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ގެނެސްދެމުންދާތީ މިކަންކަން ބައްލަވާ
ފިޔަވަޅު

ސޮއިކޮށްފައިވާ

އެދި،

އަޅުއްވައިދެއްވުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާ ހުށަހަޅާފައިވާ މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން
ތަޢާރަޟުވާ ވާހަކަތަކެއްކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަސާސީއިން

ޤާނޫނު ތަޙްޤީޤެއް

ކޮމިޝަނުން

ކަށަވަރުކޮށްދޭ ތަޙްޤީޤު

ކުރެވެމުންދާއިރު،

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގޮންޖަހާދައްކާފައިވާ

ސަބަބުން

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީ

ވާހަކަތަކެއްކަމުން

ކުރުމުގައި

އާއި

މިކަމުގެ ޤާނޫނުތަކުގައި

ކަމާބެހޭ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަންހުންނަށް އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި

މުޖުތަމަޢުގައި ދޭންވާ ޤަދަރު ފަރާތަށް
ކުޑަވުމަށް ބާރުއެޅޭ
ކަމުގައިވާތީ،
ޕްރޮގްރާމްގައި

ލިބިދެވުނުކަން
ގޮތުން ،މައްސަލަ

ކަމެއް ކަށަވަރުކުރުމުގެ

މަޑިސީލަ ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް
ޖަވާބުދާރިވުމަށް

ލިމިޓެޑަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ ފުރުސަތުދީފައިވާކަމާއި،
މިންގަނޑާއި ޚިލާފު މިފަދަ މި

މައްސަލައާ

ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދެމުންދާތީ ހަމަތަކުގެ

ގުޅިގެން

މަތިން

ޤާނޫނީ
ތަޙްޤީޤުގެ

މިކަންކަން ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް
އަޅުއްވައިދެއްވުން

އެދި ،ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ލިބިފައިވާ

ހުށަހަޅާފައިވާ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް

މައްސަލައަކަށްވާތީ،

އޮކްޓޫބަރު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ކޮމިޝަނުން

ބަލާފައިވާ ޗެނަލް

 13އިން

ބަލާއިރު؛

22:45

15

އިން

 23:45އާ ހަމައަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

މައްސަލައެކެވެ.

'މަޑިސީލަ"

މުޅި

ޕްރޮގްރާމްގެ

ކޮންޓެންޓަށް ނަޒަރުކުރާއިރު؛
އެ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް

އޮފް

ޚިލާފް

ޕްރެކްޓިސްގެ

ހަމަތަކާ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

ބެލެވޭނެ

ކަނޑަޅައި،

ޖާގައެއްނެތްކަމަށް
މައްސަލަ
ޖަލްސާގައި

ބެލި

މި

ކޮމިޝަނުގެ

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ހދ .ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އެޗްޑީ ކޭބަލް

މިއީ،
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި
ކޭބަލް

ޓިވީ

ޕްރައިވެޓް ޗެނަލްތައް

10

CAC-15/2019

2019

ހުއްދަނެތްކަމަށް

އާންމުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޗެނަލްތައް ދޫކުރާކަމަށާއި،

ދޫކުރާކަމަށާއި،
18

އާންމުންނަށް

އެއަރޓެލް ދޫކުރާކަމަށާއި،

ލިމިޓެޑުން
ޗެނަލްތައް

އެޗްޑީ ޓިވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެއަރޓެލް

ޗެނަލްތައް

ދުވަސް

ޑިސެންބަރު ހުއްދަނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލުކުރާކަމަށް
ޗެނަލްތައް

ބަދަލުކުރާކަމަށް
ހުށަހަޅައިފައިވާތީ،
ކޮމިޝަނުން
މައްސަލައެކެވެ.

ބުނެ،

ދޫކުރާކަމަށާއި ،ހުށަހަޅައިފައިވާ

ޗެނަލްތައް ދުވަސް ދުވަހުން ގުޅިގެން،

މި

ތަޙްޤީޤެއް
ކުރުމުގައި

ބަލާފައިވާ ކުރެވެމުންދާއިރު،
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

،

މައްސަލައާ

ވަކިފަރާތަކަށް

ބުނެ ،މުސްތަޤިއްލު
ކޮމިޝަނުން

ދުވަހުން

ބުރަނުވެ
މި
ތަޙްޤީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

 18ފެބްރުވަރީ
2020

ޤާނޫނުތަކުގައި

ކަމާބެހޭ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް
މައްސަލަ

ރައްދުވި

ލިބިދެވުނުކަން

ކަށަވަރުކުރުމުގެ

ގޮތުން ،މައްސަލަ
ކޭބަލް

ފަރާތަށް

ރައްދުވާ

ޓިވީ ޕްރައިވެޓް

އެޗް.ޑީ
ލިމިޓެޑަށް

ޖަވާބުދާރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު
ދީފައިވާކަމާއި؛
ކޭބަލް

އެޗްޑީ
ލިމިޓެޑަކީ

ޓީވީ

ހދ.

ޕްރައިވެޓް

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ދިނުމަށް

ޚިދުމަތް
ކޮމިޝަނުން

 15މާރިޗް  2015ގައި ލައިސަންސް
ފަރާތެއްކަމާއި

ދޫކޮށްފައިވާ

ކޮމިޝަނުން  28މެއި  2018ގައި
43

(ސާޅީސް

މައްޗަށް

ތިނެއް)
ހިމެނޭ

ޗެނަލެއް
ޕެކޭޖެއް

ފާސްކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،މި ތާރީޚުގައި
ނުވަތަ މި ތާރީޚުގެ ފަހުން ވެސް
ޑީކޯޑަރު

އަގު

ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަމާއި؛
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ
އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް

ބަލާއިރު؛

ކޭބަލް

އެޗް.ޑީ

ޓީވީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް
ޖަވާބުދާރީވެ

ދިންފުރުސަތުގައި

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އެޗް.ޑީ ކޭބަލް
ޓީވީގެ

ފަރާތުން

ކޭބަލްޓީވީ

ދެމުންގެންދާ
އެއަރޓެލް،

ޚިދުމަތުގައި

ޑިޝްޓީވީ އަދި ޑައިލޮގުގެ އެއްވެސް
ހިމަނާފައިނުވާނެކަމާއި،

ޗެނަލެއް
ޕީ.އެސް.އެމް

ކަނެކްޓްގެ

ދަށުން

15

ޗެނަލެއް

ހުއްދަކޮށްފައިވާ
ހިމަނައިގެން

ޚިދުމަތްކުރިއަށް

ގެންދާކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް،
ކޭބަލްޓީވީ

އެޗް.ޑީ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެކި ދުވަސްވަރު
އެކި

ޗެނަލްތައް

ދޫކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،އެއްވެސް ޕެކޭޖެއް
ހަދާފައި ނުވާކަމާއި ،ޚިދުމަތުގައި 11
(އެގާރަ)

ޗެނަލެއް

ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި،

ޑީކޯޑަރު

ވިއްކަމުން ނުދާކަމަށާއި ،ޚިދުމަތްދެނީ
ކޮންވަސީލަތެއް

ބޭނުންކޮށްގެންކަން

އެނގެން ނެތް ކަމަށް ،ތިލަދުންމަތީ
ދެކުނުބުރީ

ނޮޅިވަރަންފަރު

އިދާރާއިން

ކައުންސިލްގެ

މައުލޫމާތު

ދީފައިވާތީ؛
ކޭބަލް

އެޗް.ޑީ
ލިމިޓެޑުން

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރުގައި

ދެމުންދާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތުގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޙައްޤު ނެތް ( 05ފަހެއް) ޗެނަލެއް
ކޮމިޝަންގެ

ހިމަނާފައިވާކަމަށް

ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ ،އެޗް.ޑީ ކޭބަލް
ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނު
2010/16

ނަންބަރު

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި ގަވާއިދު
2019/R179

ނަންބަރު

(ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ
20

ވަނަ

މާއްދާއާ

ކަމަށް

ޚިލާފްވެފައިވާ
ކަނޑައަޅައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައި
ގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި
ދައްކާފައިވާ

ކޮންމެ

ޗެނަލަކަށް

2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) މަގުން
(05ފަހެއް)

ޗެނަލަށް

ޖުމްލަ

10,000ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) އިން
އެޗް.ޑީ

ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ

ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
އެޗް.ޑީ

ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ

ލިމިޓެޑުން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަކާއި
ނުލައި އަސާސީ ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރު
ގެނެސްފައިވާކަން

ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ސާބިތުވާތީ،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 35
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 35
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ އެޗް.ޑީ ކޭބަލް
ޓީވީ

ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް

ކަނޑައަޅައި،

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

ގަވާއިދުގެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  12ވަނަ ނުކުތާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކޮމިޝަނަށް

ގޮތުގެ

މަތިން

އެންގުމަކާ

ނުލައި

އަސާސީ ޕެކޭޖަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ
2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) އިން
އެޗް.ޑީ

ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ

ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ
ގޮތަށް

ޖޫރިމަނާ

ލިސްޓްގައިވާ
ފައިސާއަށްވާ

އެކުޖުމުލަ 12,000ރ (ބާރަ ހާސް
ރުފިޔާ)،

މިއަދުން
ދުވަހުގެ

(ތިރީސް)

30

ފެށިގެން
ތެރޭގައި

ކޮމިޝަނަށް

މި

ދެއްކުމަށާއި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި
ދައްކަމުންދާ

ވަގުތުން

ޗެނަލްތައް

ހުއްޓާލުމަށާއި ،ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓަށް
އެކަން

އުނިއިތުރެއް

ގެންނަނަމަ

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅުމަށާއި

މިއީ

މިގޮތުން އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޖޫރިމަނާ
ތިންވަނަ

ކުރެވޭ

ފަހަރުކަމަށްވާތީ،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތަށް
ކޭބަލް

ޢަމަލުކުރުމަށް

ޓީވީ ޕްރައިވެޓް

އެޗް.ޑީ
ލިމިޓެޑަށް

ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމަށް ،މި މައްސަލަ
ބެލި

ކޮމިޝަންގެ

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.

ދޮންވެލި

ސިންމަން
މޯލްޑިވްސް
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ޗެނަލް

ރިސޯޓްގައި
ރައިޓްސް

News BBC
ދައްކަމުން
ކޮމިޝަންގެ

ނެތި
World
ދާކަމަށް

ސަމާލުކަމަށް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

އައިސްފާވާތީ ބަލާ މައްސަލަ
ސިންމަން

އެއްލައިދޫ

މޯލްޑިވްސް

ރިސޯޓްގައި

ޗެނަލް
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ރައިޓްސް

ނެތި

-

BBC World News
ޗެނަލް ދައްކަމުން ދާކަމަށް
ކޮމިޝަންގެ

ސަމާލުކަމަށް

އައިސްފާވާތީ ބަލާ މައްސަލަ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ޖަދުވަލު  2020 :11ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް

#

ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރު

މައްސަލަ
ހުށަހެޅި

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ތާރީޚް
މިއީ ،މިފަހަކަށް އައިސް ޗެނަލް  13އިން
ޕީ.އެސް.އެމް އާ ގުޅޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޙިލާފް
ފަތުރަމުންދާކަމާއި އެ ގޮތުން  04ޖަނަވަރީ
ދ
 2020ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އދ.މަހިބަ ޫ
އިން ގެނެސްދިން 'މަޑިސީލަ' ޕްރޮގްރާމް
އަދި  21ޑިސެންބަރު  2019ދުވަހުގެ
ރޭގެ

ފީ.އެސް.އެމްގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި

ތއި ޚިލާފް
ގތުން ޙަޤީޤަ ާ
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ޮ
ވާހަކަތައް
1

މައްސަލަ
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ދައްކާފައިވާތީއާއި

ޕީ.އެސް.އެމްގެ ސިޔާސަތުތައް އޮޅޭގޮތަށާއި
ށ
އފެދޭގޮތަ ް
އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފްރަތު ު
ދީނީ

ޕްރޮގްރާމްތައް

އުފެއްދުން

ނ މިކަން
ހުއްޓާލިކަމަށާ އަދި ލިޔެކިޔުމު ް
އކަމުން ދާ
މށް ދަ ް
ހުއްޓާލަން އަންގާފައިވާކަ ަ
ވާހަކައަކީ،
ރ ަވ ިއ ެގ ް
ާ
ނ

ނ ްފ ަ
ަ
ރ ުތ
ކުރަމުން

މަސައްކަތެއްކަމުގައި

ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ް
ށ
ގެންދާ
ޕީއެސްއެމްއިން

ދެކޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކާ
އސަލައެއް.
ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބެލި މަ ް

މިފަހަކަށް އައިސް ޗެނަލް  13އިން
ޕީ.އެސް.އެމް އާ ގުޅޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ
މއި އެ
ޙިލާފް ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާކަ ާ
ގޮތުން  04ޖަނަވަރީ  2020ވަނަ
ދުވަހުގެ

ރޭ

ދ
އދ.މަހިބަ ޫ

އިން

ގެނެސްދިން 'މަޑިސީލަ' ޕްރޮގްރާމް އަދި
 21ޑިސެންބަރު  2019ދުވަހުގެ ރޭގެ
ޕްރޮގްރާމްގައި

ފީ.އެސް.އެމްގެ

ތން ޙަޤީޤަތާއި
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮ ު
ޚިލާފް ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާތީއާއި
ޕީ.އެސް.އެމްގެ

ސިޔާސަތުތައް

އޮޅޭގޮތަށާއި

އާންމުންގެ

ތރޭގައި
ެ

ނަފްރަތު

ށ
އުފެދޭގޮތަ ް

ދީނީ
އުފެއްދުން

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހުއްޓާލިކަމަށާ އަދި ލިޔެކިޔުމުން މިކަން
ހުއްޓާލަން

ވކަމަށް
އަންގާފައި ާ

ދައްކަމުން ދާ ވާހަކައަކީ ،ނަފްރަތު
އުފެއްދުމަށް

ރާވައިގެން

ކުރަމުން

 18ފެބްރުވަރީ
2020

ގެންދާ މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް
ގއި،
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައި ަ
ޝަކުވާ

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމާއި

މއްދާގެ
ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަވަނަ ާ
ދަށުން

ލިބިދޭ

ރިޒޮލިއުޝަންގެ

ސޕިއުޓް
ޑި ް
މި

ފުރުސަތު

މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ދެފަރާތަށް
ދިނުމުގެ

ގޮތުން

2020

10

ގައި

ބރުވަރީ
ފ ް
ެ

ކޮމިޝަންގައި

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މައްސަލައިގައި
ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
މައްސަލަ

ހައްލުކުރުމަށް

ދެވުނު

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ފުރުސަތުގައި،

އސަލަ
ފަރާތުން މާފަށް އެދުމުން މަ ް
ކށް ،އަދި
ނ ޤަބޫލު ޮ
ހުށަހެޅިފަރާތުން އެކަ ް
މަޢުލޫމާތެއް

ލިބިއްޖެ

މައުލޫމާތުގެ

ނަމަ

އެ

ސައްޙަކަން

ގޅުމަށް
ކަށަވަރުކުރުމަށް އެފަރާތަށް ު
ދ އަދި
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން އެ ި
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެކަމަށް
އސަލަ
މަ ް

އެއްބަސްވެފައިވާތީ

މި

އިތުރަށް

ކުރިއަށްގެންދަން

މށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ބޭނުންނުވާކަ ަ
ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައިވާތީ ،މައްސަލަ

މަރުހަލާގައި

ޑިސްޕިއުޓް

ޑިސްޕިއުޓް

ހައްލުވެފައިވާކަމަށް

މފައިވާ
ރިޒޮލިއުޝަން ޕެނަލުން ނިން ާ
ނިންމުމާއެއްގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިންމި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިއީ،

ށ.މިލަންދޫގައި ލައިސަންސް
އެއަރޓެލް އަދި

ވީޑިއޯކޯން،
ގޮތްގޮތުން
2
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ޗެނަލްތައް

ނެތި

އެހެނިހެން

ރިސީވްކޮށް

އަދި

ޑިޖިޓަލް ހެޑްއެންޑް މެދުވެރިކޮށް މިލަންދޫ ފޮޓޯ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

އިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ދެމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ
މައްސަލައެއް.
މިއީ،

ކ.ކާށިދޫގައި
އަދި

އެއާރޓެލް

ލައިސަންސްނެތި

އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން

ޗެނަލްތައް ރިސީވްކުރަމުންދާކަމާއި ޑިޖިޓަލް
ހެޑްއެންޑްއެއް

މެދުވެރިކޮށް

_

މުޝްތަރީ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ކޭބަލްނެޓުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ގަވާއިދާ

ޚިލާފަށް

ދެމުންދާކަމަށް

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް.

ށ .ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ އަމިއްލަ މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީ

ފަރާތަކާ (މުޙައްމަދު ރަޝިދު) އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

ލައިސަންސް ނެތި އެއަރޓެލް އަދި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން ޗެނަލްތައް ރިސީވްކޮށް ޑިޖިޓަލް
ހެޑް އެންޑް މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ޤަވާއިދާ މުޅިން ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ދެމުން
ގެންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ދިނުމަށް

ކަމުގައި
އުތުރުބުރީ

ހތާނަށް
މި ަ

ދޫކޮށްފައިވާ

ނުވާތީ،
ފުނަދޫ

އަކީ
ޚިދުމަތް

ކޮމިޝަނުން

ލައިސަންސް

ފުނަދޫ

ފރާތެއް
ަ

ނމަޑުލު
"މިލަދު ް
ނސިލްގެ
ކައު ް

 18އޮގަސްޓް
2020

އިދާރާ" އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ
ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް

ކަނޑައަޅައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދަށުން

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް ދީފައިވާތީ
2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ
މަގުން  40ޗެނަލަށް 80,000ރ
ހާސް

(އައްޑިހަ

"މިލަދުންމަޑުލު

އިން

ރުފިޔާ)
އުތުރުބުރީ

ކައުންސިލްގެ

ފުނަދޫ
އިދާރާ"

ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
"މިލަދުންމަޑުލު
ކައުންސިލްގެ

އުތުރުބުރީ
އިދާރާ"

ފުނަދޫ

އިން

ފުނަދޫގައި

ށ.

ދެމުންދާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތުގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނެތް
( 40ސާޅިސް) ޗެނަލެއް ހިމަނައިގެން
ޚިދުމަތް

ދެމުންދާކަން

ތަޙުޤީޤަށް

މޝަންގެ
ކޮ ި
ތވާތީ،
ސާބި ު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 25
ވަނަ

މާއްދާގެ

(ށ)

އަދި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 20

ވަނަ

ނމަޑުލު
"މިލަދު ް

މާއްދާއާ

ނސިލްގެ
ކައު ް

އުތުރުބުރީ

ފުނަދޫ

އިދާރާ"،

ޚިލާފްވެފައިވާ

ކަމަށް

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

ޗެނަލަކަށް

ކޮންމެ

2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) މަގުން
40

ޗެނަލަށް ޖުމްލަ

(ސާޅިސް)

80,000ރ (އައްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ)
އިން "މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ
އިދާރާ"

ކައުންސިލްގެ
ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީ

ފުނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ށ.
ދެމުންދާ

ފުނަދޫގައި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތުގައި

އ) ޕެކޭޖް ވިއްކަމުން
ތަފާތު ( 2ދޭ ް
ދާކަމާއި ،ޑީކޯޑަރު ވިއްކަމުން ދާކަން
ތވާތީ،
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބި ު
މިލަދުންމަޑުލު
ކައުންސިލްގެ

އުތުރުބުރީ

ފުނަދޫ
އިދާރާއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 36

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާ ޚިލާފްވެފައިވާ
ކަމަށް

ކަނޑައަޅައި،

ކޮމިޝަނުން

ފާސްކޮށްފައިނުވާ އަގެއް ،ޚިދުމަތަކަށް
ނަގާފައިވާތީ،

ހރަކަށް
ފަ ަ

ކޮންމެ

2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ
ރށް 6,000ރ
ތނެއް) ފަހަ ަ
މަގުން ި ( 3
(ހަ ހާސް ރުފިޔާ) އިން މިލަދުންމަޑުލު
ދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އުތުރުބުރީ ފުނަ ޫ
ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
ޖޫރިމަނާ
ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 166,000ރ
(އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް
ރުފިޔާ)

( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ

މށާއި،
ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކު ަ
"މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީ

ކައުންސިލް"

ފުނަދޫ
އަކީ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

މިކޮމިޝަނުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކަށްނުވާތީ،
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަގުތުން

ޚިދުމަތް
މށާއި،
ހުއްޓާލު ަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދާ

ޢަމަލުކުރުމަށް

އެއްގޮތަށް

އުތުރުބުރީ

"މިލަދުންމަޑުލު

ފުނަދޫ

ގމަށް،
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" އަށް އެން ު
މި

މައްސަލަ

ކޮމިޝަންގެ

ބެލި

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ރ .އަލިފުށީގައި ވަކިވަކި ޑިޝްއެންޓަނާ ރ.
މެދުވެރިކޮށް

ޗެނަލްތައް

ވކިވަކި
ަ

އަލިފުށީގައި

ރިސީވްކޮށްގެން ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް

ޑިޖިޓަލް ހެޑް އެންޑެއް މެދުވެރިކޮށް ޤަވާއިދާ ރިސީވްކޮށްގެން ޑިޖިޓަލް ހެޑް އެންޑެއް
ޚިލާފަށް ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތައް ޓްރިޕްލް
ޢޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އަސި ކޭބަލް
ކަނެކްޝަން) ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

ގަވާއިދާ

މެދުވެރިކޮށް

ޚިލާފަށް

ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތައް ޓްރިޕްލް
އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އަސީ ކޭބަލް
ކަނެކްޝަން) ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް
ބުނެ  22ޖަނަވަރީ  2020ގައި
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ހުށަހަޅައިފައިވާ
ގުޅިގެން،

ޝަކުވާ

މި

ވަކިފަރާތަކަށް
ތަޙްޤީޤެއް

މުސްތަޤިއްލު

ކުރުމުގައި،

ކޮމިޝަނުން
ކުރެވެމުންދާއިރު
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އާ

ބުރަނުވެ
މި
ތަޙްޤީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ތކުގައި
ނ ަ
ޤާނޫ ު

ކަމާބެހޭ

ހ ޙައްޤުތައް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ާ
މައްސަލަ
ލިބިދެވުނުކަން

ރައްދުވި

ފަރާތަށް

ކރުމުގެ
ކަށަވަރު ު

 12އޮގަސްޓް
2020

ޓރިޕްލް
ގޮތުން ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ް
އޭ.ޔޫ

ލިމިޓެޑަށް

ޕްރައިވެޓް

މައްސަލައަށް

ޖަވާބުދާރީވުމަށް

އެކަށީގެންވާ

ރސަތު
ފު ު

ދީފައިވީނަމަވެސް؛
މައްސަލަ

ރައްދުވާ

މައްސަލައަށް

މި

ފަރާތުން

ޖަވާބުދާރީވެފައި

ނުވާކަމާއި ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން
ސާފުކުރުމަށް

މައުލޫމާތު

ނަމަވެސް،

މަސައްކަތްކުރެވުނު

މމުގައި
ނިން ު

މައްސަލަ

ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް
ލިބިފައިނުވާތީ އާއި؛
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަކުވާގައި

ތުޙުމަތުތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް
ކޮމިޝަންގެ
ލިބިފައިނުވާތީ،

ޤޤަށް
ތަހު ީ
ޓްރިޕްލް

އލޫމާތު
މަ ު
އޭ.ޔޫ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރ .އަލިފުށީގައި
ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚލާފަށް
ި
ޚިދުމަތް

ދޭކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް
ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
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 21ފެބްރުވަރީ  2020ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ
ހަވީރު  06:00ހާއިރު ޗެނަލް  13ގެ ލައިވް

އަސްލު

ޗނަލް  13އިން
ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ބްރޭކިން ނިސްބަތްވެފައިވަނީ ެ

 18އޮގަސްޓް
2020

ނިއުސްގެ ގޮތުގައި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ލޯގޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

"ފެނަކަ

ލޯގޯ

(ކަޅާހުދުގެ)

(ކަޅާހުދުގެ) ޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް އާންމުކޮށް،

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާގުޅޭ ގޮތުން ކޯޕަރޭޝަންގެ

ގެނެސްދިން ޚަބަރު އެއީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ ލިޔުމުގެ ސައްޙަކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އާއްމުކުރި ޚަބަރެއް ނޫން

ކަމަށާއި ،ޢާއްމު ރައްޔިތުނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލާ ވާތީ؛
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި
މެދު

ނަފުރަތު

އުފައްދާ

ކުންފުނީގެ

އެ

ލިޔުމުގެ

އަގުވައްޓާލުމުގެ އަމަލެއްކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ

އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިދެއްވުން
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ސާފުކުރުމަށް

ސައްޙަކަން
މައުލޫމާތު

ގޮތުން
މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް
ކުރެވުނު ނަމަވެސް،
އަސްލު،

އެ

ލިޔުމުގެ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް
ތަޙްޤީޤަށް

ސަރވިސްގެ
ހޯދިފައިނުވާކަމާއި،

އެ

ލިޔުމުގެ

ސައްޙަކަން
ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މި
ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ؛
ވ ހުކުރު
 21ފެބްރުވަރީ ީ 2020
ދުވަހުގެ ހަވީރު  06:00ހާއިރު ޗެނަލް
13

އިން

ގެނެސްދިން

ލައިވް

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ
ލިޔުމުގެ ސައްޙަކަން މި ކޮމިޝަންގެ
ނތަތީ،
ެ
ތަޙްޤީޤަށް ކަށަވަރުކުރެވެން
ޗެނަލް  13އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ޚލާފަށް
ި
ކަމަށް

އސަލަ
ކަނޑައެޅެން ނެތް ކަމަށް މަ ް
ބެލި

ލސާގައި
ޖަ ް

ކޮމިޝަންގެ

ތފާޤުން
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއް ި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެއަރޓެލް،

ވީޑިއޯކޮން،

ޑައިލޮގް

އަދި ނޫރަން ކޭބަލް ނެޓް އިން

ހދ.

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ނޮޅިވަރަމްގައި އެއަރޓެލް ،ވީޑިއޯކޮން،
ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނޫރަން ކޭބަލް ޑައިލޮގް އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތް

ނެޓް

އިން

ހދ.

ނޮޅިވަރަންގައި މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ރިސީވްކޮށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ގަވާއިދާ
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ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޚިލާފަށް
ޚިދުމަތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ
ނަންބަރު:

 21ޖުލައި
2020

CAC-07/2020

ފޯމުގައި

މައްސަލައިގެ

ފުރިހަމަ

އ ފޯމް
ނފައި ނުވާތީެ ،
މަޢުލޫމާތު ހިމަ ާ
ކމުގައި
ަ

ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ
ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް.
އެއަރޓެލް،

ވީޑިއޯކޮން،

ޑައިލޮގް

އަދި ޝަކުވާ

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމާއި

މއްދާގެ
އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަވަނަ ާ

ގަވާއިދާ
ރިސީވްކޮށް
ޚިލާފަށް ދަށުން
މި
ފުރުސަތު
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ޓްރިޕަލް ރިޒޮލިއުޝަންގެ
ލިމިޓެޑް
ޕްރައިވެޓް
އޭ.ޔޫ
އިން މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ދެފަރާތަށް
ނ  03މާރިޗް 2020
ރ.އަލިފުށީގައި ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ދިނުމުގެ ގޮތު ް

ލިބިދޭ

މައްސަލަ

ގައި

ކޮމިޝަންގައި

ބާއްވާ

ސޕިއުޓް
ޑި ް

ލވުމެއް
ބައްދަ ު

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

ދެފަރާތުގެ

މަޝްވަރާގެ

މަތިން

މައްސަލަ

ހައްލުކުރުމަށް

ދެވުނު

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ފުރުސަތުގައި،
ފަރާތުން

އ
ރ.އަލިފުށީގަ ި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދޭ

ޚިދުމަތުގައި

ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލް ހިމަނާފައިވާނަމަ
ކމަށާއި
ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އަންގާނެ ަ
މައްސަލަ

ހުށަހެޅިފަރާތާއި

އެކު

ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން
ހުރިކަން ފާޅުކޮށް އަދި

މައްސަލަ

ލކޮށް،
ޤބޫ ު
ނ އެކަން ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތު ް

 10މާރިޗް
2020

އެހުށަހެޅުމަށް ރިއާޔަތް ކުރާނެކަމަށާއި،
އކުމަށް
ހުއްދަ ނެތް ޗެނަލްތައް ނުދެ ް
ވކަމަށް
އަމަލީ ސިފައެއް ޖެހެން ބޭނުން ާ
އސަލަ
ބުނެ ،މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ މަ ް
ވކަމަށް
ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނު ާ
ނިންމާފައިވާތީ މައްސަލަ ޑިސްޕިއުޓް
މަރުހަލާގައި

ކަމަށް

ހައްލުވެފައިވާ

ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޕެނަލުން
ށ
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއެއްގޮތަ ް
ނިންމި

މައްސަލަ

މި

ލސާގައި
ޖަ ް

ތފާޤުން
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއް ި
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެއަރޓެލް،

ވީޑިއޯކޮން،

ޑައިލޮގް

އަދި ޝަކުވާ

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމާއި

މއްދާގެ
އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަވަނަ ާ
ރިސީވްކޮށް

ގަވާއިދާ

ޚިލާފަށް ދަށުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ސެޓްލިންކް
ވށަފަރުގައި
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހއަ .
ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

9

ފުރުސަތު

މި

މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ދެފަރާތަށް
ނ  02މާރިޗް 2020
ދިނުމުގެ ގޮތު ް
ގައި
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ލިބިދޭ

ރިޒޮލިއުޝަންގެ

ސޕިއުޓް
ޑި ް

ކޮމިޝަންގައި

ބާއްވާ

ލވުމެއް
ބައްދަ ު

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

ދެފަރާތުގެ

މަޝްވަރާގެ

މަތިން

މައްސަލަ

ހައްލުކުރުމަށް

ދެވުނު

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ފުރުސަތުގައި،

އޓްސް
ފަރާތުން ހއ .ވަށަފަރުގައި ރަ ި
ނެތް ޗެނަލްތައް ދޭކަމަށް ވާނަމަ ހުއްދަ
ނެތް ޗެނަލްތައް މިއަދުން ފެށިގެން
ބނުން ވާކަމާއި ޕައިރަސީ
ހުއްޓާލަން ޭ
ނ ގޮތް
ކޮންޓެންޓް ދިނުމަކީ ބޭނު ް

 10މާރިޗް
2020

ނޫންކަމަށާ އަދި ހުއްޓާލާ ކަމުގެ ލިޔުން
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށާއި ކޮމިޝަނަށް
2

ދުވަސް

ހުށަހަޅަން

ތެރޭ

އެއްބަސްވެފައިވާތީއާ ،ރައިޓްސް ނެތް
ޗެނަލްތައް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން
ހުއްޓާލާނެކަމަށް

މި

ބުނެފައިވާތީ،

މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދަން
މށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ބޭނުންނުވާކަ ަ
ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައިވާތީ ،މައްސަލަ
މަރުހަލާގައި

ޑިސްޕިއުޓް

ޑިސްޕިއުޓް

ހައްލުވެފައިވާކަމަށް

މފައިވާ
ރިޒޮލިއުޝަން ޕެނަލުން ނިން ާ
ނިންމުމާއެއްގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިންމި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެއަރޓެލް،

ވީޑިއޯކޮން،

ޑައިލޮގް

އަދި މައްސަލައަށް

ޖަވާބުދާރީވެ

ޣަފޫރު

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން
ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޣަފޫރު ކެވެލި ފޮނުވި
ކޭބަލް
10
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ޓ
ނެ ް

ޕްރައިވެޓް

ސިޓީގައި ،އެ

ި
ލމިޓެޑުން ހދ.ނޮޅިވަރަމްގައި

ފަރާތުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ހދ.ނޮޅިވަރަންގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކުރުން (ކޭބަލް ޓީވީ) ގެ ޚިދުމަތް
ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެއްވެސް އިރެއްގައި ދީފައި ނުވާނެކަން
މތީ ދެކުނުބުރީ
ބަޔާންކޮށް ،ތިލަދުން ަ
ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް

އިދާރާއިން

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓަށް ،އެ

 05ނޮވެންބަރު
2020

ފަރާތުން
ކޭބަލްޓީވީގެ

ރމްގައި
ހދ.ނޮޅިވަ ަ
ޚިދުމަތް ދީފައިވާކަން

ކައުންސިލަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށް

ސިޓީގެ

ވފައިވާ
ފޮނު ާ

ކޮޕީއެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާތީ
އާއި؛
ޣަފޫރުކެވެލި ކޭބަލް ނެޓްއަކީ ހދ.
ނޮޅިވަރަމްގައި ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ދެމުންދާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި ،މީގެ
ކުރިންވެސް ހދ.ނޮޅިވަރަމްގައި ޣަފޫރު
އވެސް
ނޓްގެ ނަމުގައި އެ ް
ކެވެލި ކޭބަލް ެ
ފަރާތަކުން ޚިދުމަތް ދީފައި ނުވާކަމަށް
ތިލަދުންމަތީ

ކނުބުރީ
ދެ ު

ކައުންސިލް

ޅވަރަމު
ނޮ ި
އިދާރާއިން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ؛
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ
އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް
ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ބފައިވާ
ލި ި

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު؛
ހދ .ނޮޅިވަރަމްގައި ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް
ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

"ޣަފޫރު

ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް" ކިޔާ ފަރާތަކުން
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ދެމުންދާކަން

ތަޙުޤީޤަށް

ކޮމިޝަނުގެ

އެނގެން ނެތަތީ ،ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް
ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހދ .ނޮޅިވަރަމްގައި
ޚިދުމަތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދެމުންދާކަމަށް ބެލޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި
ޖަލްސާގައި

މި

މައްސަލަ

ބައިވެރިވި

ބެލި

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެއަރޓެލް،
11
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ވީޑިއޯކޮން،

ޑައިލޮގް

އަދި

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް
ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޗް.ޑީ ކޭބަލް
ޓީވީ  /ހދ .މަކުނުދޫ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ނުނިމޭ

_

މައްސަލައެއް

ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނ
އދި އެހެނިހެ ް
ޑއިލޮގް ަ
ޑއޯކޮންަ ،
އެއަރޓެލް ،ވީ ި
ވަސީލަތް
އދާ
ވ ި
ގަ ާ
ލިމިޓެޑްއިން

ށ
ސވްކޮ ް
ވރިކޮށް ޗެނަލްތައް ރި ީ
މދު ެ
ެ
ޓ
ޑސްނެ ް
ބަ ީ

ޚިލާފަށް

ޅ.

ނުނިމޭ

ޓ
ޕްރައިވެ ް

_

އޮ ުޅވެލިފުށި ަގ ިއ މައްސަލައެއް

ނ
ދމަތް ދޭކަމަށް ބު ެ
މގެ ޚި ު
ކރު ު
ބރޯޑްކާސްޓް ު
ރީ ް
އސަލަ
މ ް
ފއިވާ ަ
ހުށަހަޅާ ަ

އެއަރޓެލް،

ވީޑިއޯކޮން،

ޑައިލޮގް

އަދި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ޓރިޕަލް
ް

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި
ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ށ .މަރޮށީގައި ސިޓީގައި ،އެ ކުންފުނީގެ ނާދީ ކޭބަލް
ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމި ެ
ޓޑްގެ ނާދީ ނެޓްގެ
ކޭބަލް

ނެޓްގެ

ފަރާތު ް
ނ ށ .މަރޮށީގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ފރާތުން
ަ

(ކޭބަލްޓީވީގެ) ގެ ޚިދުމަތް ދެމުން
ށފައިވާކަމާއި؛
ނުގެންދާކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ށ.

މަރޮށީގައި

ޓްރިޕަލް

އޭ.ޔޫ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނާދީކޭބަލް ނެޓްގެ
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ޚިދުމަތް

ފަރާތުން މިހާރު ޓީވީގެ
ދެމުންނުގެންދާކަމަށް

މަރޮށީ

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ

އިދާރާއިން

ކައުންސިލް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވާތީ؛
މި

މައްސަލައާ

ޤާނޫނީ

ގުޅިގެން

ނމެހައި
ނ ތަޙުޤީޤުގެ އެ ް
ހަމަތަކުގެ މަތި ް
މޝަނުގެ
އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް ކޮ ި
ތތަކަށް
ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ބަލާއިރު؛
ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ނޓްއަކީ ށ .މަރޮށީގައި
ނާދީކޭބަލް ެ
ފރާތެއް
ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ަ
ނޫންކަން

ތން
އެފަރާ ު

މޝަނަށް
ކޮ ި

ނ އަދި
ތ ް
ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވި މައުލޫމާ ު
މަރޮށީ

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
މައުލޫމާތުން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް
އެނގެން

އޮތަތީ،

ޓްރިޕަލް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ނެޓުން

ޤާނޫނާއި

އޭ.ޔޫ

ނާދީކޭބަލް
ގވާއިދާ
ަ

ޖގައެއް
ލނޭ ާ
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެ ޭ
ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ

ބެލި

ބައިވެރިވި

ޖަލްސާގައި

އސަލަ
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަ ް
ނިންމީއެވެ.
އެއަރޓެލް،

ވީޑިއޯކޮން،

ޑައިލޮގް

އަދި ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ،

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް

ގދޫގައި
މާއުނ ޫ

ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލަސްޓްރަމް ށ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ށ .މާއުނގޫދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ދިނުމަށް

ނންބަރު
ަ

ކޮމިޝަނުގެ

427-LCM/RB/2012/5

(08

ޖުލައި  )2012ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއްކަމާއި،

ކޮމިޝަނުން

ލ (
ފާސްކޮށްދީފައިވަނީ  12ޗެނަ ް
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 ،13ވީޓީވީ ،ރާއްޖެޓީވީ ،ޗެނަލް

2020

އޭޝިއާ،

ނިއުސް

ސޮނީ

ނޓް ،ނިކް އެޗްޑީ،
އެންޓަރޓެއިންމަ ް
ސޮނީ ޓެން  ،1ސޮނީ އީއެސްޕީއެން،
ބީބީސީ

ހިމެނޭ

އާރތް)

ބސިކް
ޭ

ޕެކޭޖްކަމާއި؛
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ލަސްޓްރަމް
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

ފޮނުވި

ސިޓީގައި،

އެ

ފަރާތުން

ށ.މާއުނގޫދޫގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން
ޚިދުމަތުގައި

ގެންދާކަމާއި

ހިމެނިފައިވަނީ އެއް ޕެކޭޖުކަމާއި އެ
ޕެކޭޖްގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޕީއެސްއެމްގެ
ޗެނަލްތައް ކަމުގައިވާ ޓީވީއެމް ،ޔެސް
ޓީވީ،

މުންނާރު އަދި

ޕީއެސްއެމް

މއި؛
ނިއުސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ާ
ލަސްޓްރަމް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ވއެމް،
ފަރާތުން ށ.މާއުނގޫދޫގައި ޓީ ީ
ޔެސް

މުންނާރު،

ޗެނަލް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވާތީ؛
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ
އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް
ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ބފައިވާ
ލި ި

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު؛
ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ،
ށ.މާއުނގޫދޫގައި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ސންސް
ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައި ަ

ތއާއި،
މށްވާ ީ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަ ަ
ގދޫގައި
ށ.މާއުނ ޫ

އެފަރާތުން

ނފައިވާ
ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގައި ހިމަ ާ
ޗެނަލް (ޓީވީއެމް ،މުންނާރު ،ޔެސް)
ތަކަކީ ،ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ
ޗެނަލްތަކެއް

ކަން

ކޮމިޝަނުގެ

ސ؛
ތަޙުޤީޤަށް އެނގެންއޮތް ނަމަވެ ް
ކޮމިޝަނުން ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް
ދޫކޮށްފައިވާ

ލިމިޓެޑަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ
ނ ( 12ބާރަ)
ދަށުން ފާސްކޮށްދީފައިވަ ީ
ޔސް،
ޗެނަލް (ޓީވީއެމް ،މުންނާރުެ ،
ޗެނަލް

 ،13ވީޓީވީ ،ރާއްޖެޓީވީ،

ޗެނަލް

ސޮނީ

ނިއުސް އޭޝިއާ،

ނޓް ،ނިކް އެޗްޑީ،
އެންޓަރޓެއިންމަ ް
ސޮނީ ޓެން  ،1ސޮނީ އީއެސްޕީއެން،
ބސިކް
ބީބީސީ އާރތް) ހިމެނޭނެހެން ޭ
ޕެކޭޖްކަމަށްވެފައި ،މިހާރު

ދެމުންދާ

ޚިދުމަތުގައި

ހިމަނާފައިވަނީ

ކޮމިޝަނުން

12

(ބާރަ)

ވ
ފާސްކޮށްދީފައި ާ

ޗެނަލްގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ

ބޭސިކް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ( 4ހަތަރު)
ޗެނަލެއްކަމަށް

މައްސަލައަށް

ޖަވާބުދާރީވެ ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް
ފޮނުވާފައިވާ

ލިމިޓެޑުން
އެފަރާތުން

ސިޓީގައި
އަމިއްލައަށް

އިއުތިރާފުވެފައިވާތީ؛
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

35

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެގަވާއިދުގެ
ވަނަ

35

(ބ)

މާއްދާގެ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް
އެންގުމަކާ ނުލައި ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރު
ގެނެސްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް
އާއި،

ސާބިތުވާތީ

މިއީ،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
2

12

ގެ

ނަންބަރުގައި

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ
ހުއްދަނެތި

ޕްރައިވެޓް

ލަސްޓްރަމް

ލިމިޓެޑުން ޗެނަލް ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރު
ގެނެސްފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައިވާތީ،
2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) އިން
ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާ
ކުރުމަށާއި ،ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ
ޕެކޭޖަށް

އުނިއިތުރު

ބްޜޯޑްކާސްޓް

ގެންނަ

ކުރުމުގެ

ނަމަ
ޤާނޫނާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް

ލަސްޓްރަމް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
އެއަރޓެލް،

ޑައިލޮގް

ވީޑިއޯކޮން،

އަދި

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް
15

 25 CACފެބްރުއަރީ2020 15/2020

16

 25 CACފެބްރުއަރީ2020 16/2020

17

 25 CACފެބްރުއަރީ2020 17/2020

18

 25 CACފެބްރުއަރީ2020 18/2020

19

CAC19/2020

 08މާޗް 2020

20

CAC20/2020

 08މާޗް 2020

21

CAC21/2020

 08މާޗް 2020

ނުނިމޭ

ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަޑީސްނެޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރ.ފައިނުގައި މައްސަލައެއް

_

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އެއަރޓެލް،

ޑައިލޮގް

ވީޑިއޯކޮން،

އަދި

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް
ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޓް އޯލް ނެޓް
އިން ޅ .ނައިފަރުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ނުނިމޭ
މައްސަލައެއް

_

ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އެއަރޓެލް،

ޑައިލޮގް

ވީޑިއޯކޮން،

އަދި

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް
ރިސީވްކޮށް

ގަވާއިދާ

ނޯތްޒޯން

ޚިލާފަށް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޅ .ނައިފަރުގައި

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އެއަރޓެލް،

ވީޑިއޯކޮން،

ޑައިލޮގް

އަދި

އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް

ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލި ީލ ނެޓް އިން ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ހދ .ނޮޅިވަރަމްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޓްރީ

ބަންޔާން

ރިސޯޓް،

ވައްބިންފަރު

ރިސޯޓްގައި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި

Nick

 Jr, HBO, CNNދައްކަމުން ދާކަމަށް ބުނެ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް
ކެނެރީފް ރިސޯޓް ،ހެރެތެރެ ،ރިސޯޓްގައި
ޗެނަލް

ރައިޓްސް

ނެތި

Cartoon

 Network, CNNދައްކަމުން ދާކަމަށް ބުނެ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް
ހޮލިޑޭއިން ރިސޯޓްގައި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި
Network,CNN Nick

Jr,Cartoon

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ދައްކަމުން
ޝަކުވާއެއް

ދާކަމަށް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ރައީސް

ﷲ

ޢަބްދު

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ
އަވަހާރަވުމާއި
އާއިލާގެ

ޔާމީން
ދައްތާފުޅު

އެމަނިކުފާނުގެ

ގުޅިގެން

އަރިހަށް

ޒިއާރަތްކުރެއްވުމަށް

އެދިވަޑައިގަތުމުން،

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ

ގޮތަށް އާއިލާގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ
ހޭދަކުރެއްވުމުގެ

ވަގުތު

ފުރުސަތު

ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވުމުން ވެސް ،އެކަން
ރައީސް ޢަބްދު ﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ
ދައްތާފުޅު

އަވަހާރަވުމާއި
އާއިލާގެ

އެމަނިކުފާނުގެ
ޒިއާރަތްކުރެއްވުމަށް

ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ 06

ގުޅިގެން އޭޕްރީލް  2020ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:00
އަރިހަށް

އެދިވަޑައިގަތުމުން،

ގެނެސްދިން

ގައި

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އާއިލާގެ އަރިހަށް ޕްރޮގްރާމްގައި
ޒިޔާރަތްކުރައްވާ
22

 08 CACއޭޕްރިލް2020 22/2020

ވަގުތު

ހޭދަކުރެއްވުމުގެ

ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވުމުން ވެސް،

ރާއްޖެ

ގެނެސްދީފައިވާ

ގެނެސްދީފައިވާ

ޚަބަރު

ގެނެސްދީފައިވަނީ

ޓީވީން
މައުލޫމާތު

އެކަން ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ  6ގެނެސްދީފައިވަނީ
އޭޕްރީލް  2020ވީ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެ ޓީވީން

"60

މިނެޓް"

އެކަމުގެ

މަޢުލޫމާތު

ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމެއް ނެތި ޙަޤީޤަތާއި

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމެއް ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،މައްސަލަ ބަލައި
ނެތި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް،
މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ.

ދިނުމަށް

ރާއްޖެ

އެދި

ޓީވީއަށް

ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ
ކޮންޓެންޓަކީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް ދައްކާފައިވާ
ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓެއް ނޫންކަން
ތަޙުޤީޤަށް

ކޮމިޝަންގެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ؛
މި

މައްސަލައާ

ރާއްޖެޓީވީއިން

ގުޅޭ

ކޮންޓެންޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް

 14އޮކްޓޫބަރު
2020

އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން
ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި
ކޮމިޝަނުގެ

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން

މައްސަލަ

ނިންމީއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް

ސަފާރީއެއްގައި

ބިދޭސީ އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން Mendhuru.mv
އެވެ ކިޔުނު ވެބްސައިޓެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ
23

 02 CACޖުލައި2020 23/2020

24

 09 CACޖުލައި2020 24/2020

25

 09 CACޖުލައި2020 25/2020

26

 21 CACޖުލައި2020 26/2020

ރިޕޯޓެއް އަކުރުން އަކުރަށް ޗެނަލް  13އިން
ތަކުރާރުކޮށް ގެނެސްދެމުންދާތީވެ ،އެ ރިޕޯޓު
ޗެނަލް

އިން

13

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން

ގެންދަނީ އެއީ ތެދެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްގެންކަން
ދެއްވުން

ބައްލަވާ

ހުށަހަޅާފައިވާ

އެދި

މައްސަލައެއް.
ދިރާގު

އޯޓީޓީ

ދެމުންދާ

މެދުވެރިކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދިރާގު މޯބައިލް
ކަސްޓަމަރުންނަށް

އެކަނި

ލިބެމުންދާތީ،މި

ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދާތީ މި މައްސަލަ ބައްލަވާ
ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް.
ކޮމިޝަނުން

ބްރޯޑްކާސްޓީންގ

(އައިޕީޓީވީ)

ކަނޑައަޅާފައިނުވާ

މީޑިއަމް

މެދުވެރިކޮށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

މައްސަލަ ބަލާދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައެއް.
ޗެނަލް  19 13ޖުލައި  2020ވީ އާދިއްތަ
ދުވަހުގެ ރޭ 22:50ގައި ގެނެސްދިން "ހަޖަމް"

 19ޖުލައި  2020ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ކުރީގެ ރޭ
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފްގެ
މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ދެ

ގެނެސްދިން

"ހަޖަމް"

ޕްރޮގްރާމްގައި

ފަނޑިޔާރަކަށް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް

ނިސްބަތްކޮށް " ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު

ޢަބްދުﷲ

ޔާމީންގެ

އިސްތިއުނާފްގެ

ދެ މައްސަލަ

ބައްލަވާ

ފަނޑިޔާރުންގެ

އަލީ ޒާހިރު ،ހައިކޯޓުގެ ރައިށް ޔާމީންގެ
ބެންޗުގައި

22:50ގައި

ޗެނަލް

13

އިން

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ފަނޑިޔާރަކު ގޮވައިގެން ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް

 22ޑިސެންބަރު
2020

ކާރު ދުއްވާ ،އެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ސުޕްރީމް ބެންޗުގައި
ކޯޓުގައި ހުސްވެފައިވާ މަޤާމު ދެއްވަން ވެގެން
ވަރަން

ބޮޑަށް

މަސައްކަތް

ކުރައްވަމުން

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
ނިސްބަތްކޮށް

ފަނޑިޔާރަކަށް

ދެ

"ރައީސް

ގެންދަވާ" ކަމަށް ބުނެ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަލީ ޒާހިރު ،ރައީސް
ދައްކާފައިވާތީ ،މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުން އެދި
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ހައިކޯޓުގެ
ބެންޗުގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ދެ

ފަނޑިޔާރަކު ގޮވައިގެން ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް
ކާރު

ދުއްވާ،

އެ

ފަނޑިޔާރުންނަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުސްވެފައިވާ މަޤާމު
ދެއްވަން ވެގެން ވަރަން ބޮޑަށް މަސައްކަތް
ކުރައްވަމުން

ކަމަށް

ގެންދަވާ"

ބުނެ

ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާތީ،
މައްސަލަ

އެދި،

ބަލައިދެއްވުން

ހުށަހަޅާފައިވާ މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން
ވަކިފަރާތަކަށް

މުސްތަޤިއްލު

ބުރަނުވެ

ތަޙްޤީޤެއް ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު
ކުރެވެމުންދާއިރު،
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުއަސާސީ

އާއި

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ
ގޮތުން ،މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ޖަވާބުދާރިވުމަށް

އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުދީފައިވާކަމާއި،
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ
މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް
ފުރިހަމަކޮށް

ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު؛ 19
ޖުލައި  2020ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ
22:50ގައި
ޕްރޮގްރާމްގެ

ގެނެސްދިން
މުޅި

"ހަޖަމް"
ކޮންޓެންޓަށް

ނަޒަރުކުރާއިރު؛
އެ ކޮންޓެންޓަކީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފް
ށ ބެލެވޭނެ ޖާގައެއްނެތް
ކޮންޓެންޓެއް ކަމަ ް
ކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި
ކޮމިޝަނުގެ

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

އިއްތީފާޤުން

މައްސަލަ

ނިންމީއެވެ.

ޕްރެސްކޯޕު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 'ފިޔެސްޓީވީ"
އަކީ ތިޔަ ކޮމިޝަންގެ ފަހު ގަވާއިދުގެ ދަށުން
އެންމެ ލަސްވެގެން  29ޖުލައި  2019ގެ
ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފެއްޓިކަމަށްބުނާ،
ނަމަވެސް އެއްވެސް ނެޓްވޯކެއްގައި ދިގްނަލް
ދެއްކިކަން އެނގެންނެތް އަދި މެދުކަނޑާލި
ކަމަށް ބުނާ  2019އޮކްޓޯބަރގެ ފަހުންވެސް
27

 10 CACއޯގަސްޓް2020 27/2020

28

 18 CACއޯގަސްޓް2020 28/2020

ށ ހަމަސް ދުވަސް ފާއިތުވެ ،ލައިސަންސް
ނުފަ ާ
ބާޠިލް ވާންޖެހޭނެ ޗެނަލެކެވެ .ނަމަވެސް އަދި

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

މި ހިނގާ އޮގަސްޓު މަހުގެ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް
އެއްވެސް ނެޓްވޯކެއްގައި އެޗަނަލްގެ ސިގްނަލް
ދައްކާފައިނުވެއެވެ .ވީމާ ،ޗެނަލެއް ވުޖޫދުގައި
ބޭއްވުމަށް ގަވާއިދު ގެ ބޭރުން ކޮމިޝަނުން
ކަން ކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަން ކަމުގައިވާތީވެ،
މިކަން ހިގާފައިވާ ގޮތް ބައްލަވާ ދެއްވުން އެދި
ޝަކުވާ ހުށަހަޅަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

މިއީ

HC-A/299/2019

ގަޟިއްޔާގެ ދަށުން

އެކޯޓުންކޮށްފައިވާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

ޙުކުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 14ޑިސެންބަރު
2020

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން  30ޖަނަވަރީ  2013ގައި މޯލްޑިވްސް
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއަށް  30ޖަނަވަރީ 2013
ގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން

ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 12
(ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން

ފަށާފައި ނުވާތީ ،ޤާނުނު ނަންބަރު ( 12 2010/16ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް
(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ
މާއްދާގެ

(ނ) އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން

ދޭން ފަށާފައި ނުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

ހެދިފައިވާ އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނުއިރު 16/2010
އަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ

ނަންބަރު

ގަވާއިދު

(ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

R-20/2012

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި

ގަވާއިދު) ގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެޤާނޫނުގެ
ދިވެހިޜާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދޫކޮށްފައިވާ

ކޮމިޝަނުން

ދޫކުރެވުނުއިރު

ލައިސަންސް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ގަވާއިދު ނަންބަރު

ލައިސަންސަކީ
ކަމުގައި

ލިމިޓެޑަށް

ދަށުން

ހެދިފައިވާ

އަދި

ބާތިލުވާނެ

ކަނޑައަޅާ

ލައިސަންސެއް
ދިނުމަށާއި

އެ

2012/R-20

(ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ގަވާއިދު) ގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް އަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ފުރުސަތު

ދެމުންގެންދަނީ

ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،
ލައިސަންސްގެ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ބައްލަވާދެއްވުމަށް

ޤާނޫނާއި

ދިވެހިޜާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް

ބަޔާންކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
ސައްޙަކަން

މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނުގެ
އެދި

އޭދަފުށި

ފަރާތުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ކޭބަލް ލައިސަންސަކީ ބާތިލުވާނެ ލައިސަންސެއް

ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން
ޙުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކަމުގައި

ކަނޑައަޅާ

ލައިސަންސްގެ

ދަށުން

ދިނުމަށާއި

އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް އަށް ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ

ފުރުސަތު

ޤާނޫނާއި

ޚިލާފަށް

ދެމުންގެންދަނީ
ކަމަށާއި،

އެ

ލައިސަންސްގެ ސައްޙަކަން މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ބައްލަވާދެއްވުމަށް އެދި 13 ،އޮގަސްޓު
2020ގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ

މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ،ވަކިފަރާތަކަށް
ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި
ކޮމިޝަނުން

ކުރުމުގައި

ކުރެވެމުންދާއިރު،

ތަޙްޤީޤު
ރައްދުވާ

މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް

ގުޅިގެން

އާ

ލިޔެކިއުންތަކަށް

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ
ނަޒަރުކުރާއިރު،
ޕަބްލިކް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގުޅުން

(ދިރާގު)

އަކީ

ލިމިޓެޑް

ކޮމިޝަންގެ

427-

ނަންބަރު

LCM(RB)/2013/01
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 30
ޖަނަވަރީ

2013

ދޫކޮށްފައިވާ

ގައި

ކޮމިޝަނުން

ފަރާތެއްކަމާއި،

ނަންބަރު

ޤާނޫނު
16/2010

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 30
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "ކޮމިޝަނުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގައި ޚިދުމަތް
ފެށުމަށް
ފެށިގެން

ކަނޑައަޅާފައިވާ
12

(ބާރަ)

ތާރީޚުން
މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި އެޚިދުމަތެއް ފަށާފައިނުވާނަމަ،
އެލައިސަންސެއް

ބާޠިލް

ވާނެއެވެ".

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު
2012/R-20
ގަވާއިދު)
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(ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ މާއްދާ ގައި "މި

ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ލައިސަންސް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލިބުމަށްފަހު ،އެ ލައިސަންސް ލިބުނު
ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 12ބާރަ)
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން
ފަށަންވާނެއެވެ".
ކޮމިޝަންގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާ،

ނަންބަރު

(IUL)427(21

LCM/PRIV/2013/06

ފެބުރުވަރީ  )2013އިޢުލާނު ގައި "މި
ކޮމިޝަނުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

ތާރީޚުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ފެށިގެން  12މަސް ހަމަވާ ތާރީޚަކީ،
ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުކަމަށާއި
އަދި މީގެއިތުރަށް ހިނގާ  12މަސްދުވަހުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ފަހުން

ލައިސަންސް

ފަށާފައިނުވާނަމަ

ބާޠިލްވާނެކަން މި ކޮމިޝަނުން

ވަނީ

ނިންމާފައެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި
ވުމުން،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ލައިސަންސް

ލިބޭފަރާތަށް

ކުރުމުގެ
އެ

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް
( 24ސައުވީސް) މަސްދުވަސް ލިބިދޭކަން
އެނގެން އޮންނާތީ އާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ލައިސަންސް
ދޫކޮށްފައިވަނީ  30ޖަނަވަރީ 2013ގައި
ކަމަށް

ވެފައި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ،
2015ގައި

25

ކަމުން

ޖަނަވަރީ

ޚިދުމަތްދޭން

ފެށިފައިވަނީ  23މަހާއި  26ދުވަސް
ތެރޭގައިކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތުމުގެ
ސަބަބުން ،މި ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ
ކަން

ތެރޭގައި

އޮތަތީ،

އެނގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
އިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނާއި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޚިލާފާފްވެފައިވާ

ގަވާއިދާ

ކަމަށް

ކަނޑައަޅާނޭ

ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި
ކޮމިޝަންގެ

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން

މައްސަލަ

ނިންމީއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ ގެ "ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް" ޕްރޮގްރާމްގެ

ސީޒަން  3ގެ އެޕިސޯޑު  2ގައި ކުޑަކުދިންގެ މި މައްސަލައިގެ ކޮންޓެންޓަކީ 2012
އުމުރާ ނުގުޅޭ ބަހުރުވައިން ކުޑަކުދިންނާއި
މުޙާތަބުކޮށް
މީސްމީޑިއާގައި
29
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ވާހަކަދައްކަމުންދާ
ދައުރުވަމުން

ށވާތީ،
ނޓެއް ކަމަ ް
ވީޑިއޯއެއް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޓެ ް

އަންނަކަމާއި

މި

މައްސަލައަކީ،

ވީޑިއޯގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުރުވައަކީ
އިންސާނީ އަދި ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ މައްސަލައެއްކަމަށް،
ޝަރަފާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ މާނަދޭހަވާ
ބަހުރުވައަކަށްވެފައި،

މި

މަންޒަރުތަކާއި

ވާހަތަކަކީ

މައިންބަފައިންން

މުޚާތަބުކޮށް

ވާހަދެއްކުމުގައި

ނުވާފަދަ

ބަހުރުވައަކަށްވާތީ،

މަންޒަރުތަކާއި

ވާހަކަތައް

މިފަދަ
މީޑިއާގައި

 24ސެޕްޓެންބަރު
2020

މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި

ދަރިންނާއި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
ބޭނުންކުރަން

އ
އަސްލެ ް

ނެތް

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް.

ދައުރުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް
ބަޔާންކޮށް ،މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި
ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
އ
މައްސަލައެ ް
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ފިޔަވާ،

ފަރާތްތަކުގެ

ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

އެހެނިހެން

އެންމެހާ ޗެނަލްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ
އިދާރާއިން ގިންތިކޮށްފައިވާ

ޗެނަލްތަކަކަށް

އެ

ޗެނަލްތައް

ވާންވާނެކަމަށާއި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންވާނީ އެ އިދާރާއިން
ހުއްދަދީފައިވާ

30
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މިންގަނޑުތަކަށް

ފެތޭ

ގޮތަށްކަމަށާއި

އެ

ޗަންލަތައް

ގިންތި

ކުރެވިފައިވާ

ގޮތުގެ

މައުލޫމާތު

ޚިދުމަތް

ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް
ފަރާތުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެކަމަށް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (R-/2019
 )179ގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި ސަރީޚަކޮށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މީޑިއާނެޓުން މި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް
ސަރުކާރުގެ

އިތުބާރުކުރެވޭ

އިދާރާއަކުން

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ ،މި މައްސަލައިގައި
ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ތިޔަ ކޮމިޝަނުން
ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބަލާ ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް.
ޕީއެސްއެމް އަކީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާކަމުގައި
ވީނަމަވެސް،

ޓީވީއެމް

ފިޔަވައި

އެހެން

ޗެނަލަކަށް ވަކި ޚާއްސަ އިނާޔަތެއް ޤާނޫނުން
ލިބެންޖެހޭނަކަމަށް

ޤަބޫލުއް

ނުކުރަމެވެ.

އެގޮތުން "ޕީއެސްއެމް ކަނެކްޓް" އަކީ ކޭބަލް ޓީވީ
ޚިދުމަތް

ދިނުމުގެ

ދީފައިވާ

ލައސަންސް

ބަޔަކަށް ވާއިރު އެތައް އަހަރެއް ވީއިރުވެސް ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
"ޕީއެސްއެމް ކަނެކްޓް" އިން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ޚިދުމަތެއް

ނުދޭވޭއިރު

އަދި

އަދަށްވެސް

ސިގްނަލް ފޮނުވަނީ ކޮމިޝަނުން އެއީ ރަސްމީ
ވިއުގައެއް

ނުވަތަ

ވަސީލަތެއް

ކަމަށް

ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ އިންޓާރނެޓް
މެދުވެރިކޮށް އެޕަކުންނެވެ .މިކަން ގަވާއިދާ

_

ޚިލާފު

ސަބަބެއް

ނުވާނެ

"ޕީއެސްއެމް

ނެތެވެ.

ކަނެކްޓް"

އަދި

ހަމައެކަނި

އިންޓަރނެޓްއިން ފޮނުވާއިރު މިކަމުގެ ނާޖައިޒު
ފައިދާ ނަގަމުންދަނީ "ފިޔެސް ޓީވީ" ފަދަ
ބޭއްވުމަށް

ލައިސަންސް

ވުޖޫދުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ޗެނަލްތަކުންނެވެ.

"ޕީއެސްއެމް

ކަނެކްޓް"

ވީމާ
ހަމައެކަނި

އިންޓަނެރނެޓްއިން ފޮނުވުމާއި "ފިޔެސް ޓީވީ"
ގެ ވިއުގައެއްގެ ގޮތުގައި "ޕީއެސްއެމް ކަނެކްޓް"
ގެ އިންޓަރނެޓް އެ ްޕ ބޭނުންކުރުން ގަވާއިދަށް
ފެތޭތޯ ބައްލަވާދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ.
ނިސްބަތްވާ

ރާއްޖެޓީވީއަށް

އެ

ޗެނަލްގެ

ވެރިފައިޑް "ރާއްޖެ ޓީވީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުން"
ޚަބަރެއްގައި

އާންމުކޮށްފައިވާ

"ރާއްޖެ

ވިއްކާލަނީ އޭ ކިޔާ ޕީ.ޕީއެމްޕީއެންސީ އިން
މުޒާހަރާ ކުރިތާ ގިނައިރުތަކެއްނުވެ  SBIއާއި
32

 03 CACސެޕްޓެމްބަރ2020 32/2020
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 07 CACސެޕްޓެމްބަރ2020 33/2020
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 09 CACސެޕްޓެމްބަރ2020 34/2020

ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތުގައި ރޯވުން!" މިހެން
ލިޔެ

ހާދިސާއެއްގެ ވީޑިއޯއެއް

އަލިފާނުގެ

އާންމުކޮށްފައިވާތީ،
ކޯލިޝަނާއި

މޕީއެންސީ
އ ް
މިއީ ޕީ.ޕީ ެ

މާލެގައި

ޙާދިސާއާއި

ހިނގި

ގުޅުވުމަށް

އަލިފާނުގެ

މި

މައްސަލައަކީ،

އ
އަސްލެ ް

ނެތް

10

މައްސަލައެއްކަމަށް،
މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް.

ސެޕްޓެންބަރު
2020

ރާއްޖެޓީވީއިން

ނެރެފައިވާ ޚަބަރެއްކަމަށް ބުނެ ،މި މައްސަލަ
ބައްލަވާ ދެއްވުން އެދި
ނިސްބަތްވާ

ރާއްޖެޓީވީއަށް

އެ

ޗެނަލްގެ

ވެރިފައިޑް "ރާއްޖެ ޓީވީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުން"
ޚަބަރެއްގައި

އާންމުކޮށްފައިވާ

"ރާއްޖެ

ވިއްކާލަނީ އޭ ކިޔާ ޕީ.ޕީއެމްޕީއެންސީ އިން
މުޒާހަރާ ކުރިތާ ގިނައިރުތަކެއްނުވެ  SBIއާއި
ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތުގައި ރޯވުން!" މިހެން
ލިޔެ

ހާދިސާއެއްގެ ވީޑިއޯއެއް

އަލިފާނުގެ

އާންމުކޮށްފައިވާތީ،
ކޯލިޝަނާއި

މޕީއެންސީ
އ ް
މިއީ ޕީ.ޕީ ެ

މާލެގައި

ޙާދިސާއާއި

ހިނގި

ގުޅުވުމަށް

އަލިފާނުގެ

މ

މައްސަލައަކީ،

އ
އަސްލެ ް

ނެތް

10

މައްސަލައެއްކަމަށް،
މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް.

ސެޕްޓެންބަރު
2020

ރާއްޖެޓީވީއިން

ނެރެފައިވާ ޚަބަރެއްކަމަށް ބުނެ ،މި މައްސަލަ
ބައްލަވާ ދެއްވުން އެދި
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދައެއްނެތި މި
މަގު

ކޮނެގެން

އިންޓަރނެޓްގެ

ކޭބަލްޓީވީގެ
ޚިދުމަތް

މައްސަލައަކީ،

އ
އަސްލެ ް

ނެތް

ޚިދުމަތް ،މައްސަލައެއްކަމަށް،
ހިމެނޭގޮތަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި

 24ސެޕްޓެންބަރު
2020

ދިނުމަށްޓަކައި ހޯރަފުށީ މަގު ކޮނެގެން ކޭބަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

މެންބަރުންގެ

ވަޅުލަމުން ގެންދާތީއާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް.
ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމުންވެސް އެދެވޭ
މިކަން

ގޮތެއްގައި

އަޅާފައިނުވާކަމަށް

ބަލާ
ބުނެ

ފިޔަވަޅު
ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލައެއް.
މިއީ ،އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަންހެނުންގެ ޙާލަތާއި .ދިރިއުޅުގެ ތަޖުރިބާ
އާއި

އެކިކަންކަން ދިރާސާކޮށް

ތަރައްޤީގެ

ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ރާއްޖޭގައި
ހިންގަމުންދާ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމާއި  2ސެޕްޓެންބަރު 2020
ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:00ގެ ޚަބަރުގައި
ރާއްޖެޓީވީއިން ،މި ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ ގޮތުން
35

 17 CACސެޕްޓެމްބަރ2020 35/2020
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 16 CACޑިސެމްބަރ2020 36/2020

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް،

މެދުވެރިކޮށް

ފޭސްބުކް

"އުތެމައަޚި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ދިވެހިން ދިފާއުކޮށް
ވާހަކަ ދައްކާ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށް ".....ބުނެ
ޚަބަރަކީ،

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެޓީވީއިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޚަބަރެއްކަމަށް އުތެމަ
ދެކޭތީވެ،

ޖަމްޢިއްޔާއިން

ކޮމިޝަނުން ބައްލަވާ

މައްސަލަ

މި

ފިޔަވަޅު

އަޅުއްވާ

ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް.
ޗެނަލް 13ގެ  10ޑިސެންބަރު 2020ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ 22:00ގައި ގެނެސްދިން ހަޖަމް
ޕްރޮގްރާމްގައި ކުންފުނިން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުން
ގެންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ
އަގުވެއްޓޭގޮތަށް

ދޮގު ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ފެތުރުމާއި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
އަބުރަށް
މެނޭޖިންގ

ހުތުރުވާފަދަ ވާހަކަތަކާއި
ޑިރެކްޓަރއަށް

އަދި

ނިސްބަތްކޮށް

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ޖަދުވަލު  2020 :12ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ
ތަފްސީލް

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި

މައްސަލަ

ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

މިއީ ،ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ

ނަންބަރު

RTV-OG/20/003

ސިޓީއަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން
1

IMCAC-01/2020

 14ޖަނަވަރީ 2020

ޕްރައިވެޓް
13.01.2020

ލިމިޓެޑާއި
ގައި

ބައްދަލުވުމަށް

އެކު
ބޭއްވުނު
ރިޢާޔަތްކޮށް

SPCOM-01-2016

މައްސަލަ

އިންޓަރނަލް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ކޮމިޝަނުން

ބަލަން ނިންމާފައިވާތީ،

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ.

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ޖަދުވަލު  2020 :13ވަނަ އަހަރު މުރާޖައާކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
މައްސަލަ

#
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ހުށަހެޅި

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

ތާރީޚް
ސ
ޑައިމަންޑް ް

މިއީ،

އަތުރުގާ ބީޗް ރިސޯޓްގައި
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދެނީ
ލައިސަންސް
ޗެނަލް

ނެތި

އަދި

ރައިޓްސް

ނެތި

ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ އާންމު
ތަންތަނުގައާއި

ސްޓަރފް

ސަރަހައްދުގައި

އެއަރޓެލް

ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް
1

REV-01/2020_CAC-062019

 06ފެބްރުއަރީ
2020

ބުނެ،

ހުށަހަޅާފައިވާ
ގުޅިގެން

ޝަކުވާއަކާ

ކޮމިޝަނުން  08ޖަނަވަރީ
2020

ގައި

ބަލާ

ނިންމާފައިވާ

CAC-

06/2019

މައްސަލަ

އެދިފައިވާތީ،

ރިސޯޓްގައި

ކޭބަލް

ޚިދުމަތްދެނީ

އިން
ކޮމިޝަނުން

ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޓީވީގެ

ލައިސަންސް

ނެތި އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް
ނެތި

ރިސޯޓުގެ

ކަމަށާއި

އާންމު

ތަންތަނުގައާއި

ސްޓަރފް

ސަރަހައްދުގައި

އެއަރޓެލް

ޑިޝްޓީވީ
ބުނެ،

ދޫކުރަމުންދާކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ

ޝަކުވާއަކާ

ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބެލި
ނަންބަރު CAC-06/2019
މައްސަލަ
 08ޖަނަވަރީ  2020ގައި
ނިންމާފައިވަނިކޮށް،
މައްސަލައިގެ

މުރާޖަޢާކުރުމަށް
'ސްޕެލެންޑާރ'

ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ ބީޗް

އެ
ނިންމުން

މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް
'ސްޕެލެންޑާރ'
އެދިފައިވާތީ،
ބެލި

ނަންބަރު

އިން
ކޮމިޝަނުން
REV-

 22ސެޕްޓެންބަރު
2020

01/2020_CAC06/2019
ޤާނޫނީ

މައްސަލައިގައި

ހަމަތަކުގެ

ތަޙްޤީޤުގެ

މަތިން

އެންމެހައި

އިޖުރާޢުތައް

ފުރިހަމަކޮށް

ކޮމިޝަނަށް

ލިބިފައިވާ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު؛
ނަންބަރު

ކޮމިޝަންގެ
CAC-06/2019
މައްސަލައިގެ
މަރުހަލާގައި

ތަޙުޤީޤީ
ކޮމިޝަންގެ

ނަންބަރު
427LCM/PRIV/2019/128
( 13ޖޫން  )2019ސިޓީއާ
ޑައިމަންޑްސް

ހަވާލާދީ

އަތުރުގަ ބީޗް އެންޑް ވޯޓަރ
ވިލާސް

ރިސޯޓްއިން

21

ޖޫން  2019ގައި ފޮނުވި
ސިޓީގައި،
އަތުރުގަ ބީޗް

ޑައިމަންޑްސް
ރިސޯޓުގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
(ކޭބަލް
ޚިދުމަތްދެމުން

ޓީވީގެ)
އަންނަކަމާއި

އަންނަނީ

ޚިދުމަތްދެމުން

ކިޔާ

"ސްޕެލެންޑަރ"
ފަރާތަކުންކަމަށާއި،

ޑައިމަންޑްސް

އެފަރާތުން
އަތުރުގަ ބީޗް

ރިސޯޓުގައި

ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ
ޖަނަވަރީ

2019

ކަމަށާއި،

ގައި

ޚިދުމަތުގައި
އެއަރޓެލް

ހިމަނާފައިވަނީ

ޗެނަލްތައްކަމަށާއި ،ރިސޯޓުގެ
އެދިފައިވިއަސް

ފަރާތުން

އިން

ސްޕެލެންޑަރ

މިހާތަނަށް ޗެނަލް ރައިޓްސް
ލިޔުން

އޮތްކަމުގެ
ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް؛
މި މައްސަލަ (ކޮމިޝަންގެ
REV-

ނަންބަރު
01/2020_CAC-

 06/2019މައްސަލަ) ގެ
މަރުހަލާގައި

ތަޙުޤީޤީ

 16ފެބްރުވަރީ  2020ގައި
ޑައިމަންޓްސް އަތުރުގާ ބީޗް
އެންޑް

ވޯޓަރ

ވިލާސް

ރިސޯޓުއިން

ފޮނުވި

މެއިލްގައި،

އީ-

ރިސޯޓުގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ދިނުމަށް

ޚިދުމަތް

އާއެކު

ސްޕްލެންޑަރ

ބާވަތެއްގެ

އެއްވެސް
އެއްބަސްވުމެއް

ވެވިފައިނުވާކަމަށާއި،
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
ލިސްޓްތަކުގެ

ޗެނަލް

ރެކޯޑެއް

އެއްވެސް
ނެތްކަމަށާއި،

އެހެން

ނަމަވެސް ސްޕެލެންޑަރ އިން
ވިއްކާފައިވާ
ބިލުގެ

ޑިކޯޑަރތަކުގެ
ތަފްސީލު

އީ-

މެއިލްއާއެކު
ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް
ބަޔާންކޮށް،
ސްޕެލެންޑަރ
ވިއްކާފައިވާ

އެގޮތުން
އިން
ޑީކޯޑަރގެ

އަދަދަކީ  10އެއް ކަމަށާއި،
ޑީކޯޑަރެއްގެ

އަގަކީ

235.845

ރުފިޔާކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ،މި އީ-މެއިލްއާ

އެކު

ސްޕްލެންޑަރ

ވިއްކާފައިވާ
ޓެކްސް

އިން

ޑިކޯޑަރގެ

އިންވޮއިސް

އެއް

ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި؛
ލިބިފައިވާ

ކޮމިޝަނަށް
މައުލޫމާތުތަކަށާއި،

ނަންބަރު

ކޮމިޝަންގެ
CAC-06/2019

ނިންމުމަށާއި،

މައްސަލައިގެ

ނަންބަރު

ކޮމިޝަންގެ
CAC-06/2019

ނިންމުން

މައްސަލައިގެ
މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ

އެދި
ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅައިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް
ނަޒަރުކުރާއިރު،
ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ ބީޗް
އެންޑް

ވޯޓަރ

ވިލާސް

ރިސޯޓް އިން މައްސަލައިގެ
ހުށަހަޅާފައިވާ

ތަހުޤީޤަށް
ޑިކޯޑަރު

ވިއްކި

ކަމުގެ

ޓެކްސް

އިންވޮއިސް

އަކީ

ސްޕްލެންޑަރ

އިން

ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ ބީޗް
އެންޑް

ވިލާސް

ވޯޓަރ

ރިސޯޓްގައި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ދިންކަން

ޚިދުމަތް
ސާބިތުކުރެވޭ

މިންވަރުގެ

ހެއްކެއްކަމަށް

ކޮމިޝަންގެ

ތަޙްޤީޤަށް

ނުފެންނާތީ،
ނަންބަރު

ކޮމިޝަންގެ
CAC-06/2019
މައްސަލައިގެ

ނިންމުން

ބާޠިލްކުރުމަށް

ކޮމިޝަންގެ
ބައިވެރިވި

ޖަލްސާގައި

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
މިއީ،

15

އޮކްޓޫބަރު  15އޮކްޓޫބަރު  2019ވަނަ

 2019ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދުވަހުގެ ރޭ ޗެނަލް

13

ޗެނަލް  13އިން  22:45އިން  22:45އިން 23:45
އިން  23:45އާ ހަމައަށް އާ ހަމައަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
2

REV-02/2020_CAC14/2019

 27ފެބްރުއަރީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
2020
'މަޑިސީލަ" ޕްރޮގްރާމްގައި ،މޯލްޑިވްސް

'މަޑިސީލަ"

މޯލްޑިވްސް
ސަރވިސްގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި،

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ޕަރސަން

ސްފޯކްސްޕަރސަން ފިރިހެން ޖާނަލިސްޓުންނަށް

ޕޮލިސް
ސްފޯކްސް
ފިރިހެން
ޖިންސީ

 10ޖޫން 2020

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެ

ޖާނަލިސްޓުންނަށް

ގޯނާ ކުރަމުންދާކަމާއި ،އެ މަޤާމަށް
މަޤާމަށް

އަންހެނަކު

އަންހެނަކު އައްޔަންކުރި

އައްޔަންކުރި

ފަހުން

ފަހުން ސްޕޯކްސްޕަރސަން

ސްޕޯކްސްޕަރސަން
އަންގަވައިގެން

"ފިރިހެން"

އަންގަވައިގެން

"ފިރިހެން" ޖާނަލިސްޓުން
ހައްޔަރުކުރަމުންދާކަމަށާއި،

ޖާނަލިސްޓުން
ހައްޔަރުކުރަމުންދާކަމާއި،
އިސްލާމްދީނާ

ދެކޮޅަށް

އިސްލާމްދީނާ

ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަމަށް
ކުރާ "މަޑިސީލަ"

މަސައްކަތް
މީހެއްކަމަށް

ޕްރޮގްރާމްގައި

"މަޑިސީލަ" ގިނަ

ޕްރޮގްރާމްގައި

ވާހަކަތަކެއް
އެއީ

ގިނަ ދައްކާފައިވާއިރު

ޙަޤީޤަތެއްގެ

ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވާއިރު އެއްވެސް
އެއީ އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް
މައްޗަށް

ބިނާކޮށް

ބިނާކޮށް ދައްކާފައިވާ

ދައްކާފައިވާ

ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށާއި،

ނޫންކަމާއި،

އަންހެން ފުލުހުންގެ

ފުލުހުންގެ

ވާހަކަތަކެއް
އަންހެން
ދައުރު

ދައުރު ހަނިވާންޖެހޭކަމަށް

ހަނިވާންޖެހޭކަމަށް

ދޭހަވާގޮތަށް

ދޭހަވާގޮތަށް

ދައްކާފައިވާފައިވާ

ދައްކާފައިވާފައިވާ

ވާހަކަތަކަކީ ،ޙަޤީޤަތް ނެތް

ވާހަކަތަކަކީ ،ޙަޤީޤަތް ނެތް ވާހަކަތަކެއްކަމުން
ވާހަކަތަކެއްކަމުން
މިވާހަކަތަކަކީ

މިވާހަކަތަކަކީ

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި

ރައްޔިތުންގެ
ފުލުހުންގެ

މެދުގައި

ފުލުހުންގެ ތަޞައްވަރު

ގޯސްވެ،

ގޯސްވެ ،އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ތަޞައްވަރު
އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް ނަގަހައްޓައި

ނަގަހައްޓައި

ހަމަހަމަކަން

ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް

ޤާއިމްކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ސޮއިކޮށްފައިވާ

ސޮއިކޮށްފައިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާ ތަޢާރަޟުވާ
ތަޢާރަޟުވާ

ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި،

ވާހަކަތަކެއްކަމާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނު އަސާސީއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު
ކަށަވަރުކޮށްދޭ

އަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަށް
ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަށް ގޮންޖަހާ
ގޮންޖަހާދައްކާފައިވާ

ވާހަކަތަކެއްކަމުން

ވާހަކަތަކެއްކަމުން
ސަބަބުން

ދައްކާފައިވާ

މިކަމުގެ ސަބަބުން

މިކަމުގެ

އަންހުންނަށް

އަންހުންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި ދޭންވާ ޤަދަރު

މުޖުތަމަޢުގައި ދޭންވާ ޤަދަރު ކުޑަވުމަށް ބާރުއެޅޭ ކަމެއް
ކުޑަވުމަށް ބާރުއެޅޭ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ އާއި ،މަޑިސީލަ
ކަމުގައިވާތީ،

މަޑިސީލަ ޕްރޮގްރާމްގައި

ޕްރޮގްރާމްގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މިންގަނޑާއި ޚިލާފު މިފަދަ

ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް
މިފަދަ
ގެނެސްދެމުންދާތީ،

ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދެމުންދާތީ،

މި

މި ކަންކަން ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު

ކަންކަން ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި20 ،
އެދި ،އޮކްޓޫބަރު

އަޅުއްވައިދެއްވުން

2019

ގައި

 20އޮކްޓޫބަރު 2019ގައި ހުށަހަޅައި 18 ،ފެބްރުވަރީ
ހުށަހަޅައި

އަދި

ފެބްރުވަރީ

2020

ނިންމާފައިވާ

 2020 18ގައި ނިންމާފައިވާ
ގައި ކޮމިޝަންގެ

CAC-

ކޮމިޝަންގެ 14/2019

މައްސަލައިގެ

ނަންބަރު
14/2019

 CACނިންމުންމައްސަލައިގެ މުރާޖައާކޮށްދިނުމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ

ނިންމުން
މުރާޖައާކޮށްދިނުމަށް
ހުށަހަޅައި
މައްސަލައެކެވެ.

އެދި
މި

އެދި މައްސަލައިގައި،

ބަލާފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ
ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަންގެ
ފުރުސަތު
މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ
ދެފަރާތަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން
 12މާރިޗް  2020ގައި
ކޮމިޝަންގައި ބައްދަލުވުމެއް
ބާއްވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ދެ

ފަރާތުގެ

މަތިން

މަޝްވަރާގެ
މައްސަލަ

ހައްލުކުރުމަށް

ދެވުނު

ފުރުސަތުގައި،

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ފަރާތުން

15

އޮކްޓޫބަރު

2019

ވަނަ

ދުވަހުގެ ރޭ ޗެނަލް

13

އިން  22:45އިން 23:45
އާ ހަމައަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
'މަޑިސީލަ"

ޕްރޮގްރާމްގެ

ގެނެސްދިން

ކޮންޓެންޓުގައި

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ

އަބުރަށް

ގޮތަށް

ހުތުރުވާ

ވާހަކަތަކަށް

ދެއްކިފައިވާ

މައާފަށް އެދޭކަމަށާއި ،ޗެނަލް
 13އިން އެފަދަ
ކުރިއަށް

ކަމެއް

އޮތްތަނުގައި

ތަކުރާރުނުކުރާނެކަމަށާއި ،މި
އިބާރާތް  12މާރިޗު 2020
ވަނަ

ދުވަހުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނެ
މީޑިއާ

ރިންގް

ރޭގަނޑު
ކަމަށް
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް  13އިން
ހުށަހަޅައި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން

އެކަން

ބައްދަލުވުމުގައި
ޤަބޫލުކޮށްފައިވާތީ،
މައްސަލަ

މި
ޑިސްޕިއުޓް

މަރުހަލާގައި
ހައްލުވެފައިވާކަމަށް
ރިޒޮލިއުޝަން

ޑިސްޕިއުޓް
ޕެނަލުން
ނިންމުމާ

ނިންމާފައިވާ
އެއްގޮތަށް،

މި

މައްސަލަ ނިންމި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ
މައްސަލަ

އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.

މިއީ ،ރާއްޖެ ޓީވީން  16ރާއްޖެ
2018

މާރިޗު
ދުވަހުގެ
އިން

ރޭ

3

REV-03/2020_IMCAC2/2018

2020

ވަނަ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

 23:24ޗެނަލް "ރާއްޖެ ޓީވީން"

23:35

ށ  16މާރިޗު  2018ވަނަ
އަ ް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ދުވަހުގެ ރޭ  23:24އިން

މުޒާހަރާގެ
 30ޖޫން

ޓެލެވިޜަން

ކަވަރޭޖް

އަށް

ލައިވް 23:35

 30ޑިސެންބަރު

ޕްރޮގްރާމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި،

ނ މުޒާހަރާގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް
ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަ ް
ނަގާލާ

ޕްރޮގްރާމުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަމަންއަމާންކަން

އަބްދުﷲ

ޤައުމުގެ
ލ
ނަގާ ާ

ނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޔާމީ ް

ރ އަބްދުﷲ
އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަބު ު

ޔާމީން

ޓ އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ
ނ ް
ގެއްލޭ ފަދަ ކޮންޓެ ް

އަބުރު

2020

ބްރޯޑްކާސްޓް

ގެއްލޭ

ވތީ
ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެ ޭ

ބްރޯޑްކާސްޓް

ޓ
ކޮންޓެން ް

ފަދަ

ކޮމިޝަނުން ބަލައި  08ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ
އޮގަސްޓް

 2018ގައި ކޮމިޝަނުން ބަލައި 08

ނިންމާފައިވާ

ރ އޮގަސްޓް
ނބަ ު
ނަ ް

ގައި

2018

ރ
ނަންބަ ު

IMCAC-02/2018

ނިންމާފައިވާ

މައްސަލަ

IMCAC-02/2018

ދ މައްސަލައިގެ
މުރާޖައާކޮށްދިނުމަށް އެ ި
ހުށަހަޅައިފައިވާތީ،
ކޮމިޝަނުން
މައްސަލައެކެވެ.

ނިންމުން

މުރާޖަޢާކުރުމަށް

ހުށަހެޅި

ވ މައްސަލައިގައި،
ލފައި ާ
ބަ ާ

މުޅި

މައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާ
ނ
ކޮމިޝަނު ް

ކުރުމަށް
ނިންމައި،

ށ
ވަކިފަރާތަކަ ް
ނ
ކޮމިޝަނު ް

ބުރަނުވެ
މުސްތަޤިއްލު
ކުރި

ތަޙްޤީޤެއް

ކުރުމުގައި

މި

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ
ރާއްޖެ

ޓެލެވިޜަން

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

ފޮނުވި

ސިޓީގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ނ
ކަންކަމަށާއި ،އަދި ޤާނޫ ު

15/2016

ނަންބަރު
(އަބުރު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަމުގެ

ޤާނޫނު)

އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އިޢުލާނުކޮށްފައިވީ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އެއްވެ
އުޅުމުގެ

މިނިވަންކަމުގެ

ޙައްޤަކީ

ކުއްލި

ނުރައްކަލުގެ
ޤަރާރުގެ

ޙާލަތުގެ
ދަށުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ހިފެހެއްޓިފައިވާ

ތ
ނުވަ ަ

ހަނިކުރެވިފައިވާ
ޙައްޤަކަށްވާތީ ،އެ ޙައްޤުގެ
ބޭނުންކުރުމަށް
ރައްޔިތުންނަށް

ލ
ގޮވާ ާ

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓަކީ،

ރ
އަބު ު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
ގ
ޤާނޫނު ެ

މިނިވަންކަމުގެ

 9ވަނަ މާއްދާ (ޤައުމީ
ސަލާމަތަށް
ނުރައްކާކުރުވާނެ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުން) ގެ (ހ)
ގ
ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރު ެ
"ޤައުމުގެ

ދަށުން

ނުވަތަ

ސިޔާދަތަށް

ނ
ގެއްލު ް

އިސްތިޤްލާލަށް
ލިބޭނެފަދަ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުން"
މަތީގައި

ކަމަށް

ބަޔާންކުރާ

ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް،
އ
ޖާގައެ ް

ބެލެވޭނެ
ނެތަތީއާއި،

"ޤާނޫނުއަސާސީ
އާއި
ޤާނޫނުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން
ކުއްލި

ނުރައްކަލުގެ
ޙާލަތު
އ
އިޢުލާނުކޮށްފަ ި
ވާ
ދަނޑިވަޅެއްގައި
ވެސް،
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމު
ނ
ގެ މިނިވަންކަ ް
ހިފަހައްޓައިގެން
ނުވާނެކަން
ރ
ނންބަ ު
ޤާނޫނު ަ
15/2016
(އަބުރު
ރައްކާތެރިކުރުމާ
އި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމު
ގެ
މިނިވަންކަމުގެ
ޤާނޫނު)ގެ
"އަސާސް"
ކަމުގައި
ބަޔާންކޮށް،

އެ

3

ޤާނޫނުގެ

މާއްދާގެ

ވަނަ
(ކ)ގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ތީ އާއި،
ރާއްޖެ ޓީވީން  16މާރިޗު
 2018ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
23:35

23:24

އިން

އަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

މުޒާހަރާގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް
ޕްރޮގްރާމްގެ
ގ
ކުރީ ެ

ކޮންޓެންޓްގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަބްދުﷲ

ޔާމީން

އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

އަބުރު

ގެއްލޭ

ފަދަ

ޓ
ކޮންޓެން ް

ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައިވާކަމަށް
ކޮމިޝަންގެ

ރ
ނަންބަ ު

IMCAC-02/2018
މައްސަލައިން
ވީނަމަވެސް،

ނިންމާފައި

ދައުލަތުގެ

ހ
ކަމާބެ ޭ

މުއައްސަސާ

ތަކުން

ޢާންމުކޮށްފައިވާ
ރިޕޯޓުތަކަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް
އ
ެ

މން،
ބެލިބެލު ު
ކޮންޓެންޓްގައި
ވާހަކަ

ނ
ހިމެ ޭ

ތަކަކީ

ނަންބަރު

ނ
ޤާނޫ ު
15/2016

(އަބުރު
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
ގ
ޤާނޫނު) ެ

މިނިވަންކަމުގެ

 15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގެ

ރަސްމީ

ދަށުން

ލިބިގެންވާ

އިމްތިޔާޒު

ތ
ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭ ީ
އާއި،

އަދި

ނަންބަރު

ނ
ޤާނޫ ު
15/2016

(އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަމުގެ
ހުރިހާ

ދަޢުވާ

ގ
ޤާނޫނު) ެ
އެއްގެ

ދިފާއެއްކަން

ފުރިހަމަ

މ
ފުރިހަ ަ

ސާބިތުކޮށްދޭ
ހުއްޖަތެއްކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވެން އޮތަތީ،
މި

މައްސަލަ

ރާއްޖެ

ޓެލެވިޜަން

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

މައްޗަށް

ސާބިތުނުވާކަމަށް
ކަނޑައަޅައި،
ކޮމިޝަންގެ

މި
ރ
ނަންބަ ު

IMCAC-02/2018
މައްސަލަ

ށ
ބާޠިލްކުރުމަ ް

މައްސަލަ

ބެލި

ކޮމިޝަންގެ

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި

ގ
މެންބަރުން ެ

އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.

މައްސަލަ

ޖަދުވަލު  2020 :14ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޚާއްސަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
#

ރަޖިސްޓްރީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ނަންބަރު

ތާރީޚް

SPCOM-01/2020

 19މާޗް 2020

މައްސަލައިގެ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ނިންމި ތާރީޚް

ޚުލާސާ
މިއީ،

ދިވެހި މި

ދައުލަތުން

ޢންމު ވަކިފަރާތަކަށް
ާ

ވ
ބުރަނު ެ

ސިއްޙަތުގެ

ކުއްލި މުސްތަޤިއްލު

މި

ނުރުއްކަލުގެ

ހާލަތު ކޮމިޝަނުން

މައްސަލައާ

ތަޙްޤީޤެއް

ކުރުމުގައި،

ކށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނި ޮ
މީޑިއާ

ގުޅިގެން

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރިންގް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ޕްރައިވެޓް

ކަމާބެހޭ

ވ
ލިމިޓެޑްގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ޗެނަލް  13އިން  19އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ
މާރިޗް
1

ފަރާތަށް

2020ގެ ރައްދުވި

ކށަވަރުކުރުމުގެ
ހާއިރު ލިބިދެވުނުކަން ަ

00:00
ގެނެސްދިން

ގޮތުން،

މައްސަލަ

"މަޑިސީލަ"

މީޑިއާ

ރިންގް

ޕްރޮގްރާމްގައި
19

އާއި

ދިވެހި
މެދުގައި

ރައްދުވާ
ޕްރައިވެޓް

ށ
ކޮވިޑް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް  13އަ ް
ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރިވުމަށް

ފުރުސަތު

ރައްޔިތުންގެ ދީފައިވާކަމާއި؛ މިގޮތުން؛
ރ
ނަންބަ ު

ކޮމިޝަނުގެ

ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ SPCOM-01/2020
ފަދަ
ކޮންޓެންޓް

ގޮތަކަށް މައްސަލައާއި
މާރިޗު

ގުޅިގެން،

19

 2020ގައި ބޭއްވި

 19މާރިޗް
2020

ގ
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ،މީޑިއާ ރިން ް
ކަމަށް

ލިމިޓެޑްއަށް

ވތީ ޕްރައިވެޓް
ބެލެ ޭ

ލފައިވާ ޖަވާބުދާރީވާން
ކޮމިޝަނުން ބަ ާ
މައްސަލައެކެވެ.

ނ
ދި ް
"މަޑިސީލަ"

ފުރުސަތުގައި

ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮވިޑް  19އާ
ވ
ގެނެސްދީފައި ާ

ބެހޭގޮތުން
މައުލޫމަތާކީ،
ފަރާތަކުން

ރ
މުޢުތަބަ ު
ވ
ފޯރުކޮށްދީފައި ާ

ށ
މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
ގެނެސްދީފައިވާ
އ
ބުނެފަ ި

މައުލޫމާތެއްކަމަށް
ވީނަމަވެސް،

ނ
ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯ ާ
ވައިރަސްއާއި

ގުޅިގެން

މި

ކޮމިޝަނުން
 31ޖަނަވަރީ

 2020ގައި

ނެރެފައިވާ ނަންބަރު:
BUR/CIR/2020/2

427ގެ

ސަރކިއުލަރ އާއި ރާއްޖޭގައި
މިހާރު އިއުލާނު ކުރެވިފައިވާ
ޢާންމު

ސިއްޙަތުގެ

ކުއްލި

ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން،

09

2020

މާރިޗު

ނެރެފައިވާ ނަންބަރު:

ގައި
427ގެ

BUR/CIR/2020/4

ސަރކިއުލަރ އަދި  16މާރިޗު
2020

ނެރެފައިވާ

ގައި

ނަންބަރު:
427-BUR/CIR/2020/8
ގެ

އެޑްވައިޒަރީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައި
ނ
ގޮތު ް
ތ
މަޢުލޫމާ ު

މިހާލަތުގައި
ގެނެސްދިނުމުގައި
ނ
ބޭނުންކުރަންވާ ީ
ކަމާބެހޭ

ގ
ދައުލަތު ެ
ނ
އިދާރާތަކު ް
ޞައްޙަ

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތުތަށް

ށ
ކަމަ ް

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ލ
ޗެނަ ް

ގ
 13އިން  19މާރިޗް ެ 2020
00:00

ހާއިރު ގެނެސްދިން

"މަޑިސީލަ"
ކޮވިޑް

19

ގެނެސްދީފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްގައި
އާއި ގުޅިގެން
މަޢުލޫމާތަކީ

ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއިން

ސައްޙަކަން

މަޢުލޫމާތުގެ
ކަށަވަރުކުރެވިގެން
ގެނެސްދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް
ނތަތީ،
ބެލެވެން ެ

އ
މި ީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ފަސްވަނަ

ޕްރެކްޓިސްގެ

އ
ނންބަރު ާ
ހަމައިގެ  4ވަނަ ަ
ޚިލާފުވާކަމެއް

ކަމަށް

ކަނޑައަޅައި،

"ކުއްލި

ނުރައްކަލުގެ

ޙާލަތްތަކުގައި

ވ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކު ާ
ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް" ގެ 7
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ
ށން ،ޗެނަލް 13
ނަންބަރުގެ ދަ ު
ގެ

ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގައި

ހިމެނޭ "މަޑިސީލަ" ޕްރޮގްރާމް،
މިއަދުން

ނ
ފެށިގެ ް

މ
ޢާން ު

ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރުއްކަލުގެ
ހާލަތުގެ

ށ
މުއްދަތަ ް

އުނިކުރުމަށާއި

ވ
މިދެންނެ ި

މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގެ އާންމު

ނުރައްކަލުގެ

ސިއްޙީ

މިޙާލަތުގައި ކޮވިޑް

 19އާ

ދަޢުލަތުގެ

ކަމާބެހޭ

ގުޅިގެން

ތ
އިދާރާތަކުން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާ ު
ފިޔަވައި

އެއްވެސް

އެހެން

މައުލޫމާތެއް ޗެނަލް  13އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ނުހިމެނުމަށް
މީޑިއާ

ރިންގް

ލިމިޓެޑަށް

ޕްރައިވެޓް

އެންގުމަށް
ބެލި

މައްސަލަ

މ
ި

ޖަލްސާގައި
ގ
މެންބަރުން ެ

ބައިވެރިވި

މައްސަލަ

އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.

މިއީ،

ޑއާ
މީ ި

ޕްރައިވެޓް

ރިންގް މި

2

SPCOM-02/2020

މައްސަލައާ

ލިމިޓެޑްގެ ވަކިފަރާތަކަށް

ބުރަނުވެ

ޗެނަލް  13އިން  03މުސްތަޤިއްލު

މި

ސެޕްޓެމްބަރު
 5ސެޕްޓެންބަރު 2020

ގުޅިގެން

ތަޙްޤީޤެއް

ކުރުމުގައި،

 2020ކޮމިޝަނުން

ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިން

13:09

"ރައްޔިތުންގެ
ޕްރޮގްރާމްގައި

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
އަޑު" ޤާނޫނުތަކުގައި
އެންމެހާ

ކަމާބެހޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޙައްޤުތައް

މައްސަލަ

 10ސެޕްޓެންބަރު
2020

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން

ކޮންޓެންޓްގައި

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،މައްސަލަ

"އަޅުގަނޑަށް

ފެންނަނީ ރައްދުވާ މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް

މިހާރުން

މިހާރަށްވެސް ،ލިމިޓެޑްގެ

ވާހަކައަކީ،

ޗެނަލް

އިބްރާހީމް ޖަވާބުދާރިވުމަށް

އަށް

13
ފުރުސަތު

ސާލިހް ދީފައިވާކަމާއި ،މިގޮތުން؛

މުހައްމަދު
ގައިގައި

އަލިފާން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ،މީޑިއާ

ޖަހަން"

ލިމިޓެޑުން

ޕްރައިވެޓް

ގޮވާލާ ރިންގް

ދައްކާފައިވާ

ފޮނުވި

ކޮންޓެންޓަކީ،

އަޑު ޕްރޮގްރާމް" ގައި އާންމު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ސިޓީގައި

ފަރާތަކުން

"ރައްޔިތުންގެ

ކަމަށް

ދެއްކި

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ
ޚިލާފަށް

ގުޅިގެން

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ސަރވިސަސް

ކޮންޓެންޓެއް
ބެލެވޭތީ

ކޮންޓެންޓާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

އިން

ކަމަށް ކޮންޓެންޓްވެސް

އެ

ހިމެނޭގޮތަށް

ކޮމިޝަނުން ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް

ފަށްޓައި

އެ

ބަލައިފައިވާ

މައްސަލަ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ

މައްސަލައެކެވެ.

ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާކަމާއި،
އެ

ޗެނަލްގެ

ޕޮލިހަށް

ތިން

ފަރާތެއް

ހާޒިރުކޮށް

ބަޔާން

ނަގާފައިވާކަމާއި،
ތަޙުޤީޤެއް

ހިނގަހިނގާ

ޖިނާއީ
އޮތް

ކަމެއްގައި ތަޙުޤީޤުގެ މެދުން ވަކި
ފިޔަވަޅެއް

އެޅުމަކީ

ނުވަތަ

މައްސަލަ

ވަކި

ނިންމެވުމަކީ

ގޮތަކަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ
ވަނަ

43

މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރާފަދަ އަދުލުވެރި އިދާރީ
ފިޔަވަޅަކަށް

ފުރުސަތު

ނުވުމުގެ

ބޮޑުކަމާއި ،މިގޮތުން އެއްކުށަކަށް
ދެ

އަދަބެއް

ދެފަހަރު

ނުވަތަ

ފިޔަވަޅު

އެޅުމަކީ

ކޮމިޝަނުން

ނިންމާ

ނިންމުގެ

ނަތީޖާކަމަށް

ހިނގައިދާނެކަމަށް

ވެގެން

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،

6

އޮކްޓޫބަރު  2020ގެ ނިޔަލަށް
ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު
އިޢުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް،
ކޮމިޝަންގެ
ހާލަތުގައި

ކުއްލިނުރައްކަލުގެ
ޝަކުވާބަލައިގަތުމާއި،
އެޅުމުގައި

ފިޔަވަޅު

އުޞޫލު

ޢަމަލުކުރަމުންދާ
އެއްފަރާތްކުރުމަށްފަހު،

ޢާންމު

ގަވާއިދު (ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް)
ގެ

ދަށުން

މައްސަލަ

ބަލައި

ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޤާނޫނު ތަންދޭ
ކަމެއް

ނޫންކަމާއި،

ޙާއްޞަ

މައްޗަށް

އުޞޫލެއްގެ

ޢާންމު

އުޞޫލު ތަތްބީޤު ކުރުމަކީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 4/2011މާނަކުރުމުގެ
ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ވެސް އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމުވެސް
ނޫންކަން

ދަންނަކަމެއް
ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް؛
މީޑިއާ

ޕްރައިވެޓް

ރިންގް

ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް  13އިން 03
ސެޕްޓެމްބަރު

2020

ވަނަ

ދުވަހުގެ  13:00އިން 13:09
އަށް

"ރައްޔިތުންގެ

އަޑު"

ޕްރޮގްރާމްގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
"އަޅުގަނޑަށް

ކޮންޓެންޓްގައި

ފެންނަނީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް،
ވާހަކައަކީ ،އިބްރާހީމް މުހައްމަދު
ސާލިހް

ގައިގައި

ޖަހަން".

ގޮވާލާ

ވާހަކަ
ސަރވިސް

އަލިފާން
ދައްކާފައިވާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

އިން

ޖިނާޢީ

ތަޙުޤީޤެއްގެ

ގޮތުގައި

ކުރިޔަށްގެންދިޔަކަމުގައި
ވީނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން

ގެންދާ މި މައްސަލައަކީ ،ޤާނޫނު
2010/16

ނަންބަރު

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
 19ވަނަ މާއްދާއާއި  42ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
މީޑިއާ

ރިންގް

ޕްރައިވެޓް

ޗެނަލް

އިން

ލިމިޓެޑްގެ

13

 03ސެޕްޓެމްބަރު  2020ވަނަ
ދުވަހުގެ  13:00އިން 13:09
އަށް

އަޑު"

"ރައްޔިތުންގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓެއް

ކަމަށް

ބެލެވޭތީ

ކޮމިޝަނުން

ބަލަމުންދާ

މަދަނީ

މައްސަލައެއް ކަމާއި؛
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ
ހަމަތަކުގެ

ތަޙުޤީޤުގެ

މަތިން

އެންމެހައި

އިޖުރާޢުތައް

ފުރިހަމަކޮށް

ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙްޤީޤަށް
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު؛

ލިބިފައިވާ

މީޑިއާ

ޕްރައިވެޓް

ރިންގް

ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް  13އިން 03
ސެޕްޓެމްބަރު

ވަނަ

2020

ދުވަހުގެ  13:00އިން 13:09
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

އަށް

"ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ޕްރޮގްރާމްގެ
މުޅި ކޮންޓެންޓަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،
"އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރުން
މިހާރަށްވެސް،
އިބްރާހީމް

ވާހަކައަކީ،
ސާލިހް

މުހައްމަދު

ގައިގައި އަލިފާން ޖަހަން" ގޮވާލާ
ދައްކާފައިވާ

ހިމެނޭ

ވާހަކަ

ކޮންޓެންޓަކީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  1ވަނަ
ހަމައިގެ  2ވަނަ ނަންބަޜާއި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޯޑް

އޮފް

ޕްރެކްޓިސްގެ  1ވަނަ ހަމައިގެ 3
ނަންބަރާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ތަޙުޤީޤަށް

ކޮމިޝަނުގެ

ކަނޑައަޅައި

ސާބިތުވާކަމުގައި

މިއީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް

ޕްރެކްޓިސްގެ

ހަމައިގެ 2

1

ވަނަ

ވަނަ ނަންބަރާއި،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޯޑް

އޮފް

ޕްރެކްޓިސްގެ  1ވަނަ ހަމައިގެ 3
ރިންގް

ވަނަ ނަންބަރާ މީޑިއާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް 13
އިން

ފުރަތަމަ

ޚިލާފުވާ

ފަހަރުކަމުގައިވީނަމަވެސް،
ރިންގް

ޕްރައިވެޓް

ތަކުރާރުކޮށް

މީޑިއާ

ލިމިޓެޑުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނާއި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ
ޚިލާފުވަމުންދާތީ
މައްސަލައިގެ
ބަލައި،

މި

އާއި

ޚައްޞާޞްކަމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،
މީޑިއާ

ރިންގް

ލިމިޓެޑުން

ޕްރައިވެޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނާއި/ނުވަތަ
ގަވާއިދަކާ

ކަމާގުޅޭ

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،

މައްސަލައިގެ

އެ

ޒާތަށާއި،

ޚައްޞާޞްކަމަށް ބަލައި ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުގެ އިމުތެރެއިން ހަރުކަށި
ފިޔަވަޅު

އަޅާނެކަމުގެ

މީޑިއާ

ރިންގް

އިންޒާރު
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށާއި؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ

 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 3
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަޢާފަށް
އެދި

ނެރުމަށާއި،

ބަޔާނެއް

އެއްވެސް

މި

ޝަރުތެއް ނެތި

ބަޔާން  14ސެޕްޓެންބަރު 2020
ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،ދެ
ދުވަހު،

"ރައްޔިތުންގެ
ފެށުމުގެ

ޕްރޮގްރާމް

 14ސެޕްޓެންބަރު

އަޑު"

ކުރިންނާއި
2020

ވާ

ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،ދެ ދުވަހު،
އިން

20:00

21:00

އާ

ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ޗެނަލް 13
އިން ޢާންމުކުރުމަށް މީޑިއާ ރިންގް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ
 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 4
ވަނަ

ނަންބަރުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދަށުން
ޤާނޫނާއި،

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު
ކޮންޓެންޓެއް

އޮންއެއަރވުމުގެ

ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި ،އޮން-
އެއަރ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ރައްޔިތުންނަށް ފޯނުކުރާ ފަރާތުން،
އެ ރައްޔިތުމީހާ އޮން-އެއަރގައި

ކަންތައްތައް

ސަމާލުވާންވީ

ކިޔާދިނުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ފޯނު
ކޯލުތައް އޮން-އެއަރ ނުކުރުމަށާއި،
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ
33

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މާއްދާގައި
ގޮތުގެ

ލައިވް

މަތިން

އިވެންޓްތައް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޤާނޫނަކާއި
ކޮންޓެންޓެއްގެ

ޚިލާފު
ބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރިން

އޮންއެއަރވުމުގެ
ކޮންޓެންޓެއް

އެފަދަ

ސެންސަރުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ޑިލޭއަށް

ލައިގެން

ގޮތުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭނެ

ފަދަ

ޤާއިމުކުރުމަށާއި،

ނިޒާމެއް

މިކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު
 20ސެޕްޓެންބަރު

2020

ގެ

ކުރިން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް މި
މައްސަލަ
ބައިވެރިވި

ޖަލްސާގައި

ބެލި

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.

