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މާ ށަހެޅު ވާ ހު ޒާމް އިޝަކު ގެ ނި މު ތު ގަ އި ލަ ވާ ބަ  ޝަކު

 
ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސް
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ  އިޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާފަދަ އެށް ކޮމިޝަނަމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 އުސޫލެވެ.

 ތަޢާރަފް .1

   ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމު" އެވެ. އި"ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ

ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  އެއް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ޝަކުވާ
 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޝަކުވާގެ ބާވަތްތައް .2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް ހޯދައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ 
ންޓެންޓާ ޗެނަލްތަކާއި އެ ޗެނަލްތަކުން ފޮނުވާ   ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް، ކޮ

   )ހ(

   )ށ( ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް،އިސަންސާ ލަބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ާ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންދޭ   ޚިދުމަތ

 ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް،
   )ނ(

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި 
ހެނިހެން ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅުން ހުރި   ،މައްސަލަތައް އެ

   )ރ(

ޅަންވާނީ ހަޝަކުވާތައް ހުށަ  އިވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހަ 2މި އުޞޫލުގެ 
ފުރިހަމަ  ބައިތަކެއްހުރިހާ  ގައިވާ 'ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު'ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް ، ކުރުމަށްފަހު
(info@broadcom.org.mv ) .ެމެދުވެރިކޮށެވ 

ޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެ .3 )ހ(
 ގޮތްތައް

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަންގެ  2މި އުޞޫލުގެ 
ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ އެ މައްސަލައެއް  ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ،

 ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޚްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ އިމައްސަލައެއްގެ ގޮތު
ާ 'ހަޅާނީ ހުށަ ވާތައްދި، މިފަދަ ޝަކުއަ  ކޮމިޝަނުގެ އިސްނެގުމަށް މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުށަހަޅ

މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް ފޯމް' 
(info@broadcom.org.mv ).ެމެދުވެރިކޮށެވ 

   )ށ(

މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ސިޓީތައް މި  މުއައްސަސާތަކުން ދައުލަތުގެ 
 ޔާންކުރާ އުސޫލުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ގައި ބަ

   )ނ(

mailto:info@broadcom.org.mv
mailto:info@broadcom.org.mv
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 ޅުމުގައިހުށަހެޝަކުވާ  .4 )ހ( ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ކަންކަން
    1 ކާޑު؛ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްނަމަ، ޝަކުވާ  ހުށަހަޅަނީ މައްސަލަ

 ؛ފޯމުގައި ސޮއި ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ޙައިޞިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
2    

 ބޭނުންވާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ވާނަމަ، އެ ޝަކުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން 
 .ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

3    

ތާރީޚުން  އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  ކޮންޓެންޓާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއްނަމަ
ހުށަހަޅަން  އެއް ކޮމިޝަނަށްޝަކުވާ އެ މުއްދަތުގައި ދުވަހުގެ 30ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ވާނެއެވެ.

   )ށ(

އެހެން އް ފިޔަވައި ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި މައްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަ މި
 90ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އެ ކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ،މައްސަލަތަ
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

   )ނ(

މައްސަލަތައް މި ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ނަމަވެސް  މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ
 ވާނެއެވެ. އިސްތިސްނާއިން  މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ(

   )ރ(

ސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ތާވަލްކުރެވޭނީ އެ މައް
 ރީޚުގެ ތަރުތީބުންނެވެ.ތާ

   )ބ(

ލޫމާތެކެވެ. ޢުބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު މަކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ 
ތަޙްޤީޤި ލަތުގެ އުދަޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު ނުވަތަ އެހެންނަމަވެސް 

ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކުން އެ  އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
 ންވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެ

   ( ޅ)

ހުށަހަޅައިފައިވާ އަކާ ގުޅިގެން،  ''ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ ކޮންމެ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  އަސްލެއް އޮތް ޝަކުވާއަކީ  ޝަކުވާއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކޮމިޝަނުން ކަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  (އެއްދިހަ) 10ގިނަވެގެން   ކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަދި، އެ
 އަންގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން

މައްސަލަ ބެލޭނެކަން  .5 )ހ(
ނުވަތަ ނޫންކަން 

 އެންގުން

މައްސަލަތަކަކީ ނިހެން ފިޔަވައި އެހެ  ޝަކުވާތައްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، އެކަން  ބެލޭނެ ޝަކުވާއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކޮމިޝަނުން ކަ

 ލިޔުމުން  ތެރޭގައިދުވަހުގެ  (އެއްދިހަ) 10މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގިނަވެގެން 
  އަންގަންވާނެއެވެ.

 

   )ށ(

ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ  ޙްޤީޤުމައްސަލައިގެ ތަ ،މައްސަލަ ބަލަން ނިންމައިފި ނަމަ
މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަން   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިނެއް() 03ރައްދުވާ ފަރާތަށް ގިނަވެގެން 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

   )ނ(



ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް އިޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ 3  

 

މައްސަލަ  މެދު މަޝްވަރާކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ މައްސަލައާ ފަރާތްތައް ގައި ހިމެނޭމައްސަލައި
ފުރުޞަތު ދެ ފަރާތަށްވެސް  ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި އެރެވޭނެކަމަށް ހައްލުކު

 ންވާނެއެވެ.ދޭ
 

ޑިސްޕިއުޓް  .6
 ރެޒޮލިއުޝަން

މައްސަލައިގެ އަސްލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި މިގޮތުން 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާމެދު ގޮތެއް   ކަ

   )ހ(

)ހަތެއް(  7ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި 
އެފަރާތްތަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންގެ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށް 

 އަންގާ، އެ މަރުހަލާ ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

   )ށ(

ރެޒޮލިއުޝަންގެ މަރުހަލާގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޑިސްޕިއުޓް 
އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ ނަމަ، އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން މައްސަލަ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއް  ބައްދަލުވުމަށް ( ގައި ބަޔާންކުރާށއްދާގެ )މި މާ
އްދާގެ މި މާނުވަތަ  ނުވަތަ އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންނުވާކަން އަންގައިފިނަމަހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 

 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެ ނަމަ  ވާ ފަދައިން ( ގައިނ)
 އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ފަށަންވާނެއެވެ. 

   )ރ(

ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރިކަމަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތު 
 އުސޫލުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 ލާޙަތަހުޤީޤުގެ މަރު .7

 10ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް  ވޭތުޙުމަތުކުރެ
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.)ދިހައެއް( 

   )ހ(

އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގުޅިގެން އިޖުރާޢީ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ މި މާމައްސަލައާ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކަން އެމުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން 

   )ށ(

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތަށް މި މައްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދެވޭ 
 ،ބޭނުންވާނަމަޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން )ދިހައެއް(  10

 ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

 ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން، މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން ބޭނުންވަނީ ލިޔުމުންނަމަ
މައްސަލަ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ. ނުވަތަ، 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެދޭނަމަ، މި މާއްދާގެ މައްސަލައަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ރައްދުވާފަރާތުން 
ކަން އެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން  3)ހ( ގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ފުރަތަމަ 

ބައްދަލުވުން އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ އެކު  އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި،
 ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްހަމަޖެއްސުމުގެ އި

   (ރ)



ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް އިޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ 4  

 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކަ
އުޒުރުވެރިވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، އާންމު އުސޫލަކުން މިގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދޭ 

 )ދިހައެއް( ދުވަސް އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  10ށް ފަރާތްތަކަ

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  ،މި މާއްދާގައި މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް
ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރު މުއްދަތަކަށް  ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރުކޮށްދެވުނު މުއްދަތުގެ އިތުރަށް

ބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ސަ  އެ ،އެދެފިނަމަ
 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   (ބ)

ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން  އްބްރޯޑްކާސްޓަރެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ 

އެހެނިހެން ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކަމާ ގުޅޭ  ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ އަތޮޅު 
 ދާނެއެވެ.ލޫމާތު ހޯދިޢުދާރާއަކަށް ލިޔެ މައި

   (ޅ)

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް އެ ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 

މިގޮތުން މައްސަލަ ބަލާއިރު، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ  ލިބިގެންވެއެވެ.
ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ވެސް 

ލޫމާތު ހޯދުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ޢުފަދަ ގޮތަކަށް މަ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި
 ދޭ ޖަވާބެވެ.އަނގަބަހުން ތަހްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ލިޔުމުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވެ 

   (ކ)

ނޑައަޅައިފައިވާ ކު ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަ ން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަ
ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏެއްނަމަ، ތަކަށް ޖަވާބުދާރީނުވާ ހާލަތުގައިފަރާތް ކޮމިޝަނުގެ އެންގުން

 ލިބިގެންވެއެވެ.ޒިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ޙާއްސާދާރުން ޙި

   (އ)

އެ  ،ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ
 ށް އެންގިދާނެއެވެ. އަދި ބެހެއްޓުމަ އިމައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން ކޮންޓެންޓް ރައްކާކޮށްފަ

ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ކޮންޓެންޓް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ 
 ހިނދެއްގައި އެ މައުލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޮމިޝަނާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެފަދަ ކޮންޓެންޓު ކޮމިޝަނާ ޙިއްސާކުރުމަށް 
ފަދަ  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އެ ،ސް ސަބަބަކާ ހުރެ އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމައެއްވެ

 ކޮންޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

   )ވ(

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމާއި މައުލޫމާތު 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ،ލިބިފައިނުވާނަމަކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން 

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް 
 

   (މ)
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މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަންނަވާ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން މައްސަލައަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ތިރީގައި 

 އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

މައްސަލަ ރައްދުވާ  .8
ފަރާތުން މައްސަލައަށް 

 ޖަވާބުދާރީވުން

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔުމުން މައްސަލައަށް 
 ޖަވާބުދާރީވުން؛

   )ހ(

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި
 ލިޔުމުން އެދުން؛ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްމައްސަލަ

ފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ  މި
ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލު "ޒިރުގައި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާނަމަ ޙާވަކީލެއްގެ 
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި،  "ށް އެދޭ ފޯމްއައްޔަންކުރުމަ

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 ތަކެއްޗަށް އި ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ނިންމުން 9. )ހ(

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ނުވަތަ 
ނޫންތޯ އަދި، ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ )ލައިސަންސް 

ޗެނަލް ލިސްޓް އަދި ، އެދިފައިވާނަމަ އެކަންޕެކޭޖު ހެދުމަށް ، ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފަދަ މައުލޫމާތު( ހުށަހެޅުންތަކާއި ، ޗެނަލް ރައިޓްސް

  ؛ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް

1    

ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވާ  8މި އުސޫލުގެ 
 ؛ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވޭތޯ އަދި ދެވިފައިވާ މިންވަރު

2    

މޮނިޓަރިން ސެކްޝަނުން ލިބިފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ރެކޯޑިންގ އަދި ކޮންޓެންޓް 
ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޚިލާފުވުންތައް ހުރި މިންވަރު އަދި މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުގައި ޝަކުވާގައި 

ހުރި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލައިގެ ޚިލާފުވާ މައްދާތައް 
ނޑައެޅިގެންދިއުން  ؛ކަ

3    

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން  ނުވަތަ 
ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އަނގަބަހުން ޖަވާބު 

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭތޯ އަދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
 އް؛އެފަދަ ލިޔުންތަ

4    

ބާވަތުގެ ކިތައްވަނަ މައްސަލަތޯ،  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު އެ
ކުރިން މިފަދަ ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވޭތޯ މީގެ 

 ؛އަދި އެއީ ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅެއްތޯ

5    

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނަމަ، އެ މައުލޫމާތަކީ 
 ؛ކޮބައިކަން

 

6    
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ނިންމުމުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން މައްސަލައެއް ބަލާ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ނުވަތަ/އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ނިންމާނަމަ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ  44
ންމި ސަބަބާއި، އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ނިންމިގޮތް އިޖުރާޢަތާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ނި

 ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާނެއެވެ. 
 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށާއި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުހަލާގައި 
ވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދި ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ނިންމިކަން އެފަރާތްތައް މެދު
 އަންގަންވާނެއެވެ.

1    

 60ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، 
)މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލާ ނިންމަންވާނެއެވެ.)ފަސްދޮޅަސް( 

 ސަރުކާރު ބަންދު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.(
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނުނިމޭނަމަ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް 

މި ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައިގެ މުއްދަތަށް ޅުމަށްފަހު މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ. ހުށަހެ
)ތިރީސް( ދުވަސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި، އިތުރުކުރެވޭ މުއްދަތުގައިވެސް  30

މައްސަލަ ނިންމުމަށް އުޒުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
)ތިރީސް( ދުވަސް  30ރަކު މައްސަލައިގެ މުއްދަތަށް އިތުރު ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ ފަހަ

 އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް މައްސަލައިގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރޭވޭނީ  މިގޮތުން

 ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.
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ި ޤައުމަށް ދިމާވާ ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިސާދީ   އަދި މ
ނޫންގޮތަކުންވިޔަސް ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ 
މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުން؛ މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގެ 
ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަ ހިނދު ކޮމިޝަނުން 

ނޑައަޅައި އާންމުކޮށް އިޢުލާން  ؛ކުރަންވާނެކަންއެކަން ކަ

     )ހ(

އިޚުތިޔާރާއި ބާރުގެ ބޭރުން ދިމާވާކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަންގެ 
 ؛މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން

     )ށ(

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިގު މުއްދަތަކަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު 
 ؛ދުވަސްތައް )މިސާލު: އީދު ބަންދު(

     )ނ(

ގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ 
ފަރާތްތަކުން އެދިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ވަގުތު  ފުރުސަތުގައި އެ

 ؛އިތުރުކުރަން ޖެހުން

     )ރ(
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ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭ 
ލަސްވުން ނުވަތަ ތަޙުޤީގަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުމުގައި 

 ؛މައުލޫމާތު ނުލިބުން

     )ބ(

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ އެންމެހާ 
މަސައްކަތްކުރާނެ  ހުރަސްތައް؛ އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން،

 ؛ވަސީލަތްތައް ނެތުން

     )ޅ(

ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ 
އެފަދަ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ  ،އަމުރުކުރެވިފައިވާނަމަ

ސްޓޭޝަނަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް 
ތަކަށް ތްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާޢަމަލުނުކުރާނަމަ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ތަންފީޛު

މައްސަލަ ތަންފީޛުކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މައްސަލަ 
އް ދިނުން މިއުސޫލު ކުރިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އިތުރު ފުރުސަތެ

ރައްދުވާ ފަރާތް  އެވެ. އަދި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ޙާލަތުގައި މައްސަލަހުރަހެއްނާޅަ
ނިސްބަތްވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ ހިއްސާ ދާރުން ޙާޟިރުކޮށް 

 ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޖޫރިމަނާއެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމާއި 
 30މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ޖޫރިމަނާ އެ  ދައްކަން ޖެހިފައިވާނަމަ އެ ފަދަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ތެރޭ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި 
 ފަރާތަކަށް  ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީ ފުރަތަމަ ނޯޓިސް އެ)ހަތެއް(  7ދައްކާފައިނުވާނަމަ 

)ހަތެއް(  7ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ އިތުރު 
ފަރާތަށް ދީ ދެވަނަ ނޯޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ. މި މުހުލަތުގައި  ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް އެ

ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ ކަމާބޭހޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ފަދަ  އެ  ،ފަރާތަކުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ މައްސަލަ ރައްދުވާ މެދު  ކާކޮމިޝަންގެ ނިންމުމަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން  އެ ފަރާތަށް މައްސަލައެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި

ޤާނޫނީ ރާޖަޢާ ކުރުމަށް ޝަރުޢީ ނުވަތަ ނީ މުންވާމައްސަލައެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމަ 
 ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ވާނަމައެވެ.

ދުވަހުގެ  15މައްސަލަ ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،މިގޮތުން މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭނަމަ
 އެދޭ ފޯމު' ށްދިނުމަށް ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮ މައްސަލައިގެ 'އެ ކަމަށް އެދި ތެރޭގައި 

 .ހަޅަންވާނެއެވެމެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ

އް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމެ 10. )ހ(
މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް 

 އެދުން

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް 
)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުން  3ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ނިންމުން ނިންމާތާ 

 ދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެ

   )ށ(

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް 
މުރާޖަޢާކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ 

ނިންމުން މައްސަލައިގެ 'އެ ކަމަށް އެދި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ތިރީސް) 30ދުވަހުން ފެށިގެން 

   )ނ(
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ރާޖަޢާކޮ  ' ށްދިނުމަށް މު  ހަޅަންވާނެއެވެ.ހުށަމެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް  އެދޭ ފޯމު

ޓަކުން ހުކުމެއް ޝަރުޢީ ކޯމި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް 
 ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. މި ކޮމިޝަނަކަށް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް

   )ރ(

ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޚާއްޞަ 
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، މައްސަލަ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަރުޢީ ނުވަތަ 

 ފަނަރަ() 15މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް  މައްސަލަ، ރުމަށްފަހުޒަރުކުޤާނޫނީ ނުކުތާއަށް ނަ
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި  .11
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 ބެލުން

ގަވާއިދު ، ކޮންޓެންޓާއި ގުޅިގެން ބަލާ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން  ނިންމަންވާނީ އަންނަނިވި ޤާނޫނު
 އަދި އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

 ެއަސާސީ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގ 
 ެޤާނޫނު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ  
 ެގަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 
 ެގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 
 ެނޑު ސުލޫކީ) ޕްރެކްޓިސް އޮފް ކޯޑް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ  (މިންގަ
 ާނިޒާމް ބަލައިގަތުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވ 

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު އަދި އުސޫލުތަކަށް  އެހެނިހެން  ވެސް މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރިމީގެ އިތުރުން 
 ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
 ޤާނޫނާއި/ގަވާއިދު

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  ލު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައިފަށާނީ، މި އުސޫ ޢަމަލުކުރަންމި އުސޫލަށް 
 ފެށިގެންނެވެ.
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 ފެށުން

 

:  ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 2020ޖަނަވަރީ  29މި އުސޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  - ނޯޓު

 ގައެވެ. 2020ޖަނަވަރީ  30ކޮށްފައިވަނީ ޝާއިޢުމި އުސޫލު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި  -
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