ޝަ ކު ވާ ހު ށަ ހެޅު މާ އި ޝަ ކު ވާ ބަ ލަ އި ގަ ތު މު ގެ ނި ޒާ މް
ތަޢާރަފް

.1

ޝަކުވާގެ ބާވަތްތައް

.2

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައ ި ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމާއ ި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ ް ޝަކުވާއެއ ް އޮތްނަމަ،
މޯލްޑިވް ސް ބްރޯޑްކ ާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އެފަދަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގ ެ
އު ސޫލެވެ.
މި އު ސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމު" އެވެ.
މި އު ސޫލުގ ެ ދަށުނ ް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމ ެ ބާވަތެއްގ ެ ޝަކުވާއެއ ް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރ ު
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލައި ސަނ ްސް

ހޯދައިގެން

ނުވަތަ

ބްރޯޑްކާ ސްޓް

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް

ކުރ ާ

ޗެނަލްތަކާއި އެ ޗެނަލްތަކުން ފޮނުވާ ކޮ ންޓެންޓ ާ ގުޅުން ހުރި މައް ސަލަތައް،
(ށ)

ބްރޯޑްކާ ސްޓް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލަ އި ސަނ ްސ ާ ގުޅުން ހުރި މައް ސަލަތައް،

(ނ)

ލައި ސަންސ ް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކ ާސްޓް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކ ާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންދޭ ޚިދުމ ަތ ާ
ގުޅުން ހުރި މައް ސަލަތައް،

(ރ)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަތީގައި

މައ ްސަލަތަކުގެ

އިތުރުން

އަދ ި

ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ އާ ގުޅުން ހުރި އެ ހެނިހެނ ް މައް ސަލަތައް،
ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ

.3

(ހ)

ގޮތްތައް

މި އުޞޫލުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޝަކުވާތައް ހުށ ަހަޅަންވާނ ީ
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 'ޝަކުވ ާ ހުށަހަޅ ާ ފޯމ ު' ގައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމ ަ
ކުރުމަށްފަހު ،ރ ަސްމީ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގެ ރ ިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލ ް
( )info@broadcom.org.mvމެދުވެރިކޮށެވެ.

(ށ)

މި އުޞޫލުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައް ސަލައެއް ކޮމިޝަންގ ެ
ސަމާލުކަމަށް

އަތުވެއްޖެނަމަ،

މައް ސަލައެއ ް

އެ

ކޮމިޝަނުނ ް

އ ިސްނަގައިގެނ ް

ބަލ ާ

މައް ސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަދި ،މިފަދަ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ ' ކޮމިޝަނުގ ެ އ ިސްނެގުމ ަށ ް މައ ްސ ަލ ަ ބެލުމ ަށ ް ހުށ ަހ ަޅ ާ
ފޯމ ް'

މެދުވެރިކޮށް

ކޮމިޝަނުގެ

ރި ސެޕްޝަނަށ ް

ނުވަތ ަ

އީމެއިލ ް

ކޮމިޝަންގ ެ

( )info@broadcom.org.mvމެދުވެރިކޮށެވެ.
(ނ)

ދައުލަތުގެ މުއައް ސަސާތަކުނ ް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގ ެ ސިޓީތައް މ ި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ)
ގައި ބަޔާންކުރާ އު ސޫލުން އި ސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް

1

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި

.4

(ހ)

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ
ކަންކަން
1

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު؛

2

މައް ސަލަ ހުށަހަޅަނީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮ ސައިޓީއެއްނަމަ ،ޝަކުވ ާ
ފޯމުގައި ސޮއި ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ޙައިޞިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަ ސްމީ ލިޔުމެއް؛

3

ޝަކުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަނ ް ބޭނުންވާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ވާނަމަ ،އ ެ
ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.

(ށ)

ކޮންޓެންޓާ ގުޅުން ހުރި މައް ސަލައެއްނަމަ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރ ި ތާރީޚުނ ް
ފެށިގެން ގިނަވެގެން  30ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަނ ް
ވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައ ްސަލަތައް ފިޔަވައި ދާއިރާއ ާ ގުޅުނ ް ހުރ ި އެހެނ ް
މައް ސަލަތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ،އެ ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 90
ދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ރ)

މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވ ެސް ދައުލަތުގެ މުއައް ސަސާތަކުން ހުށަހަޅާ މައ ްސަލަތައް މ ި
މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އިން އި ސްތި ސްނާ ވާނެއެވެ.

(ބ)

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައ ްސަލަތައް ތާވަލްކުރެވޭނީ އެ މައް ސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅ ޭ
ތާރީޚުގެ ތަރުތީބުންނެވެ.

(ޅ)

ކޮމިޝަނަށް

މައް ސަލަ

އެހެންނަމަވ ެސް

ޝަކުވ ާ

ފަރާތާ

ހުށަހަޅާ
ހުށަހަޅާ

ބެހޭ

ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތަކީ
ރުހުމާއެކ ު

ސިއްރު

މަޢުލޫމާތެކެވެ.

ނުވަތ ަ ދައުލަތުގެ

ތަޙްޤީޤ ި

އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކުނ ް އ ެ
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މައް ސަލަ ބެލޭނެކަން

.5

(ހ)

ނުވަތަ ނޫންކަން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅ ާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅ ޭ ކޮންމެ 'ޝަކުވ ާ' އަކ ާ ގުޅިގެން ،ހުށަހަޅައިފައިވ ާ
ޝަކުވާއަކީ އ ަސްލެއް އޮތ ް ޝަކުވާއެއްތ ޯ ނުވަތ ަ ނޫންތ ޯ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ،އެ ކަން މައް ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

އެންގުން

ގިނަވެގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައ ި

ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތައް ފިޔަވައި އެހ ެނިހެން މައ ްސަލަތަކަކ ީ
ބެލޭނެ ޝަކުވާއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ،އެކަނ ް
މައް ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގިނަވެގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުނ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މައް ސަލަ ބަލަނ ް ނިންމައިފި ނަމަ ،މައް ސަލައިގެ ތަ ޙްޤީޤު ފެށުމުގެ ކުރިން މައ ްސަލ ަ
ރައްދުވާ ފަރާތަށް ގިނަވެގެން ( 03ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މައް ސަލަ ބަލަމުންދާކަނ ް

ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް

2

ޑި ސްޕިއުޓް

.6

ރެޒޮލިއުޝަން

މައް ސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ މައް ސަލައާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް މައް ސަލ ަ
ހައްލުކުރެވޭނެކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މައް ސަލަތަކުގައި

އެ

ފުރުޞަތު ދެ

ފަރާތަށްވެސ ް

ދޭ ންވާނެއެވެ.
(ހ)

މިގޮތުން މައް ސަލައިގެ އަ ސްލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައ ި
ޑި ސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޑި ސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ނިންމާ މައ ްސަލަތަކުގައި ( 7ހަތެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައ ި ޑި ސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންގ ެ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށް އެފަރާތްތަކަށ ް
އަންގާ ،އެ މަރުހަލާ ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޑި ސްޕިއުޓް

ރެޒޮލިއުޝަންގ ެ
އާދެވިއްޖެ

އެއްބަ ސްވުމަކަށ ް

މަރުހަލާގައ ި
ނަމަ،

މައް ސަލައިގައ ި

އެއްބަ ސްވެވ ޭ

ގޮތެއްގެ

ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކުނ ް
މައ ްސަލ ަ

މަތިން

ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މި

މާއްދާގެ

(ށ)

ގައި

ބަޔާންކުރާ

ބައްދަލުވުމަށް

ދެ

ފަރާތުންކުރެ

ފަރާތެއ ް

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންނުވާކަން އަންގައިފިނަމަ ނުވަތަ މި މާއްދާގ ެ
(ނ) ގައިވ ާ ފަދައިނ ް މައް ސަލައިގައ ި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށ ް އެއްބ ަސްވުމަކަށ ް ނާދެވިއްޖެ ނަމ ަ
އެ މައް ސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ފަށަންވާނެއެވެ.
ތަހުޤީޤުގެ މަރުޙަލާ

.7

މައް ސަލައާ ގުޅުނ ް ހުރިކަމަށ ް ފެންނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ތިރީގައ ި ބަޔާންކުރ ާ
އު ސޫލުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައ ްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 10
(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.

(ށ)

މައް ސަލައާ ގުޅިގެން އިޖުރާޢީ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރ ާ
މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މައް ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މައ ްސަލަ ރައްދުވާފަރާތަށް މި މައްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެވ ޭ
( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގ ެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޝަކުވ ާ ރައްދުވ ާ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ،
ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ،މައ ްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން ބޭނުންވަނީ ލިޔުމުންނަމަ،
ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔުމުނ ް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ،މައ ްސަލ ަ
ރައްދުވާފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ މައް ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށ ް އެދޭނަމަ ،މ ި މާއްދާގ ެ
(ހ) ގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ފުރަތަމަ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން އެކަނ ް
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ،އ ެ މުއްދަތުގައި މައް ސަލ ަ ރައްދުވާ ފަރާތާ އެކ ު ބައްދަލުވުނ ް
ހަމަޖެއް ސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް

3

(ބ)

މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި މައް ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށ ް
އުޒުރުވެރިވާނަމަ،

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

ކޮމިޝަނަށ ް

އެދި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ،އާންމ ު އު ސޫލަކުން މިގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށ ް އެދ ޭ
ފަރާތްތަކަށް ( 10ދިހައެއް) ދުވަ ސް އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
މި

މާއްދާގައި

މިހެން

ބަޔާންކޮށްފައިވީ

ނަމަވ ެސް،

މައް ސަލަ

ފަރާތުނ ް

ރައްދުވާ

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރުކޮށްދެވުނު މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ،ދެވަނ ަ ފަހަރަށ ް އިތުރު މުއްދަތަކަށ ް
އެދެފިނަމަ ،އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ސ ަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވ ާ
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ޅ)

ބްރޯޑްކާ ސްޓަރެއް ނުވަތަ

ރީބްރޯޑްކ ާސްޓަރަކާ

ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ހޯދުމަށް

ކޮމިޝަނުނ ް

ލައި ސަންސ ް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމ ެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވ ްސް ޕޮލ ިސް ސަރވި ސްއަށ ް
ނުވަތަ ރަށ ު ކައުން ސިލަށ ް ނުވަތ ަ އަތޮޅ ު ކައުނ ްސިލަށ ް ނުވަތ ަ ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެނ ް
އިދާރާއަކަށް ލިޔެ މަޢުލޫމާތު ހޯދިދާނެއެވެ.
(ކ)

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައ ްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،މައ ްސަލަ ހުށަހެޅ ި
ފަރާތާއި މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށ ް
ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން މައް ސަލ ަ ބަލާއިރު ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ،މައ ްސަލ ަ
ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ވެސ ް
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދ ި މިފަދަ ގޮތަކަށް މ ަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ކޮމިޝަނުގ ެ
ތަހްޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ލިޔުމުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވެ އަނގަބަހުން ދޭ ޖަވާބެވެ.

(އ)

ކޮމިޝަނުން ލައ ިސަންސ ް ދޫކޮށްފައިވ ާ ފަރާތަކ ުން މުޢާމަލާތްކުރުމަށ ް ކަނޑައަޅައިފައިވ ާ
ފަރާތް ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީނުވ ާ ހާލަތުގައި ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގ ެ
ޙިއް ސާދާރުން ޙާޒިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ވ)

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައް ސަލައަކީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ މައް ސަލައެއްނަމަ ،އ ެ
މައް ސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން ކޮންޓެންޓް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެންގިދާނެއެވެ .އަދ ި
ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ކޮންޓެންޓް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައ ި ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖ ެ
ހިނދެއްގައި އެ މައުލޫމާތު މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޮމިޝަނާ ޙިއް ސާކުރަންވާނެއެވެ.
ނަމަވެ ސް ،މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެފަދަ ކޮންޓެންޓު ކޮމިޝަނާ ޙިއް ސާކުރުމަށ ް
އެއްވެ ސް ސަބަބަކާ ހުރެ އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ދައުލަތުގެ މުއައް ސަ ސާއަކުން އެ ފަދ ަ
ކޮންޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

(މ)

މައް ސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި މައ ްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމާއި މައުލޫމާތ ު
ކޮމިޝަނަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

އެއްބާރުލުން

ލިބިފައިނުވާނަމަ،

މައް ސަލައާ

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައް ސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް

4

ގުޅިގެނ ް

މައް ސަލަ ރައްދުވާ

.8

މައް ސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަންނަވާ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން މައްސަލައަށ ް

ފަރާތުން މައް ސަލައަށް

ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ތިރީގައ ި ބަޔާންކޮށްފައިވ ާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ،މައ ްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށ ް

ޖަވާބުދާރީވުން

އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

މައް ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔުމުން މައް ސަލައަށ ް
ޖަވާބުދާރީވުން؛

(ށ)

މައް ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވ ެ
މައް ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ލިޔުމުން އެދުން؛
މި ފަދައިން މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވ ެ
ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރު ސަތ ު މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ .ޤާނޫނ ީ
ވަކީލެއްގެ ޙާޒިރުގައި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާނަމަ "ޤާނޫނީ ވަކީލ ު
އައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި،
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރު ސަތު ދޭންވާނެއެވެ.

މައް ސަލަ ނިންމުން

.9

(ހ)

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައް ސަލައެއް ނިންމުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ތަކެއްޗަށ ް
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
1

މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކ ީ ކޮމިޝަނުން ލައ ިސަންސ ް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ނުވަތ ަ
ނޫންތޯ އަދ ި ،ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ކުރިނ ް ހުށަހަޅައިފައިވ ާ (ލައ ިސަންސ ް
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ،ޕެކޭޖު ހެދުމަށް އެދިފައިވާނަމަ އެކަން ،ޗެނަލ ް ލި ސްޓ ް އަދ ި
ޗެނަލް ރައިޓް ސް ،ކުންފުނި ރަޖ ިސްޓްރޭޝަން ފަދަ މައުލޫމާތު) ހުށަހެޅުންތަކާއ ި
ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް؛

2

މި އު ސޫލުގެ  8ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ާ ފަދައިން މައ ްސަލަ ރައްދުވ ާ
ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވޭތޯ އަދި ދެވިފައިވާ މިންވަރު؛

3

މޮނިޓަރިން

ސެކްޝަނުން

ލިބިފައިވާ

ކޮންޓެންޓްގެ

ރެކޯޑިންގ

އަދި ކޮންޓެންޓ ް

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓުގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޚިލާފުވުންތައް ހުރި މިންވަރު އަދ ި
ހުރި

މިންވަރެއްގ ެ

މައްޗަށ ް

ބިނާކޮށް

މައ ްސަލައިގ ެ

މައްދާތައ ް

ޚިލާފުވ ާ

ކަނޑައެޅިގެންދިއުން؛
4

މައް ސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާނ ް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައ ި ކޮމިޝަނަށ ް ލިޔުމުނ ް

ނުވަތ ަ

އަނގަބަހުން ޖަވާބު ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމުގ ެ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭތޯ އަދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމ ަ
އެފަދަ ލިޔުންތައް؛
5

މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތ ާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުނ ު އެ ބާވަތުގެ ކިތައްވަނަ މައް ސަލަތޯ،
މީގެ ކުރިނ ް މިފަދަ ކަމަކާއ ި ބެހޭގޮތުނ ް މައް ސަލައެއ ް ހުށަހެޅި ފިޔަވަޅ ު އެޅިފައިވޭތ ޯ
އަދި އެއީ ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅެއްތޯ؛

6

މައް ސަލައާ ގުޅޭގޮތުނ ް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނަމަ ،އެ މައުލޫމާތަކ ީ
ކޮބައިކަން؛

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް

5

(ށ)

ކޮމިޝަނުން މައް ސަލައެއް ބަލާ ނިންމުމުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ް
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
1

މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ނުވަތަ/އަދި ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑ ް
އޮފް ޕްރެކްޓި ސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ނިންމާނަމަ އަދި ބްރޯޑްކ ާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގ ެ
 44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ ،ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހ ޭ
އިޖުރާޢަތާ އެއްގޮތަށް މައް ސަލަ ނި ންމި ސަބަބާއި ،އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ނިންމިގޮތ ް
ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން މައ ްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށާއ ި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށ ް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ .އަދި މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުހަލާގައ ި
މެދުވެރިކޮށ ް

އެފަރާތްތައް

ހޯދި

މައުލޫމާތު

ފަރާތްތަކަށް

ނިންމިކަނ ް

މައ ްސަލަ

އަންގަންވާނެއެވެ.
2

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއ ް މެދުވެރިވެގެނ ް މެނުވީ ،ކޮމިޝަނަށ ް ހުށަހެޅ ޭ މައް ސަލަތައ ް 60
(ފަ ސްދޮޅ ަސް) ދުވަހުގ ެ ތެރޭގައި ބަލާ ނިންމަންވާނެއެވެ( .މި ދުވަ ސްތައް ގުނާނ ީ
ސަރުކާރު ބަންދު އަދި ރަ ސްމީ ބަންދު ދުވަ ސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ).
މި

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

މައް ސަލަ

މައް ސަލ ަ

ނުނިމޭނަމަ

އިތުރަށް

ކުރިއަށ ް

ގެންދިއުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށ ް
ހުށަހެ ޅުމަށްފަހު މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުގެމަތިން މައ ްސަލައިގެ މުއްދަތަށ ް
( 30ތިރ ީސް) ދުވަ ސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ،އިތުރުކުރެވޭ މުއްދަތުގައިވެސ ް
މައް ސަލަ

ނިންމުމަށް

ވެއްޖެނަމަ،

އުޒުރުވެރި

މި

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވ ާ

ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ ފަހަރަކު މައް ސަލައިގެ މުއްދަތަށް އިތުރ ު ( 30ތިރީ ސް) ދުވަސ ް
އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
މިގޮތުން މައް ސަލައިގ ެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރޭވޭނ ީ ތިރީގައ ި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއ ް
ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.
(ހ)

ޤައުމަށް ދިމާވާ ގުދުރަތީ ކާރ ިސާތަކާއ ި ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތި ސާދީ އަދި މ ި
ނޫންގޮތަކުންވިޔަ ސް ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގ ެ
މަ ސައްކަތްތަކަށް ވަގުތީގޮތުނ ް ބަދަލ ު ގެންނަން ޖެހުން؛ މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގ ެ
ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ މަ ސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަ ހ ިނދު ކޮމިޝަނުނ ް
އެކަން ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެކަން؛

(ށ)

ކޮމިޝަންގެ އިޚުތިޔާރާއި ބާރުގެ ބޭރުނ ް ދިމާވާކަމެއްގ ެ ސަބަބުނ ް ކޮމިޝަންގ ެ
މަ ސައްކަތަށް ހުރަ ސްއެޅުން؛

(ނ)

ރަ ސްމީ ބަންދު ދުވ ަސްތަކާއި ދިގު މުއްދަތަކަށް އަންނަ ރ ަސްމީ ބަންދ ު
ދުވަ ސްތައް (މި ސާލު :އީދު ބަންދު)؛

(ރ)

ކޮމިޝަނަށް
ފުރު ސަތުގައި

ހުށަހެޅ ޭ
އެ

ޝަކުވާއަކާއި

ފަރާތްތަކުން

ގުޅިގެން

ޖަވާބުދާރީވުމަށް

އެދިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ

އިތުރުކުރަން ޖެހުން؛

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް
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ދެވ ޭ
ވަގުތ ު

(ބ)

ޝަކުވާއަކ ާ

ހުށަހެޅ ޭ

އެއްވެސ ް

ގުޅިގެނ ް

ސާފުކުރަންޖެހ ޭ

ފަރާތަކުނ ް

މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުމުގައި ލަ ސްވުން ނުވަތަ ތަޙުޤީގަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމ ަ
މައުލޫމާތު ނުލިބުން؛
(ޅ)

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނ ީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި މާލީ ގޮތުނ ް ދިމާވާ އެންމެހ ާ
އެގޮތުނ ް

ހުރަ ސްތައް؛

ދަތިކަން،

މުވައްޒަފުންގެ

މަ ސައްކަތްކުރާނ ެ

ވަ ސީލަތްތައް ނެތުން؛
3

ކޮމިޝަންގެ

ނިންމުމާއި

އެއްވ ެސް

ގުޅިގެން

ކަމެއް

ތަންފީޛުކުރުމަށ ް

އަމުރުކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެފަދ ަ ނިންމުމާއ ި އެއްގޮތަށް މައ ްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތ ަ
ސްޓޭޝަނަކުނ ް

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އަދ ި

ކޮމިޝަންގެ

އެއްގޮތަށ ް

ނިންމުމާއި

ޢަމަލުނުކުރާނަމ ަ ކޮމިޝަންގ ެ ނިންމުން ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައ ި ކަމާއި ބެހ ޭ ފަރާތްތަކަށ ް
މައް ސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މައ ްސަލަ ތަންފީޛުކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށ ް ހުށަހެޅުމުގ ެ
ކުރިން

މައް ސަލަ

ރައްދުވާ

ފަރާތަށް

އިތުރު

ފުރ ުސަތެއް

މިއު ސޫލ ު

ދިނުން

ހުރަހެއްނާޅައެވެ .އަދި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ޙާލަތުގައި މައ ްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތ ް
ނި ސްބަތްވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ ހިއ ްސާ ދާރުން ޙާޟިރުކޮށ ް
ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ޙިއް ސާކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
4

ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށ ް މައް ސަލ ަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެއްވ ެސް ޖޫރިމަނާއެއ ް
ދައްކަން ޖެހިފައިވާނަމ ަ އެ ފަދަ ޖޫރިމަނ ާ އ ެ މައް ސަލ ަ ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެނ ް 30
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އަދި  30ދުވަހުގެ މުއްދަތު ތެރޭ ފައ ިސާ ކޮމިޝަނަށ ް
ދައްކާފައިނުވާނަމަ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީ ފުރަތަމ ަ ނޯޓިސ ް އެ ފަރާތަކަށ ް
ފޮނުވޭނެއެވެ .އަދި މ ި މުއްދަތުގައި ފައިސ ާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ އިތުރު ( 7ހަތެއް)
ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް އެ ފަރާތަށް ދީ ދެވަނަ ނޯޓި ސް ފޮނުވޭނެއެވެ .މި މުހުލަތުގައ ި
ފައި ސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ ކަމާބޭހޭ ކޯޓަށް މައ ްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމެއް
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(ހ)

ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމަކާ މެދ ު މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކުނ ް ހިތްހަމ ަ ނުޖެހޭނަމަ ،އ ެ ފަދ ަ

މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް

މައް ސަލައެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި އެ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ކޮމިޝަނުނ ް

އެދުން

މައް ސަލައެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމ ަންވާނީ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނ ީ
ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ވާނަމައެވެ.
މިގޮތުން މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭނަމަ ،މައ ްސަލަ ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން  15ދުވަހުގ ެ
ތެރޭގައި އެ ކަމަށް އެދި

'މައ ްސަލައިގ ެ ނިނ ްމުނ ް މުރާޖަޢާކ ޮށްދިނުމަށ ް އެދ ޭ ފޯމު'

މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އެއްވ ެސް ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއ ް
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ނިންމުނ ް ނިންމާތ ާ ( 3ތިނެއް) މަސ ް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އ ެ ނިންމުނ ް
ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ނ)

މި އު ސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައ ް
މުރާޖަޢާކުރުމަށް މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭނަމ ަ ،މި އު ސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށ ާ
ދުވަހުން ފެށިގެނ ް ( 30ތިރ ީސް) ދުވަހުގ ެ ތެރޭގައ ި އ ެ ކަމަށ ް އެދި 'މައ ްސަލައ ިގ ެ ނިނ ްމ ުނ ް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް
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މު ރާ ޖަޢާކ ޮށްދ ިނުމަށ ް އެ ދޭ ފޯ މު' މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ހަޅަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެ ސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހުކުމެއ ް
ކޮށްފައިވާ އެއްވެ ސް މައް ސަލައެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނަކަށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި
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ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކުނ ް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ޚާއްޞ ަ

ހުށަހަޅާ މައް ސަލަ

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވ ީ ،މައ ްސަލަ މުރާޖަޢ ާ ކުރުމަށ ް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަރުޢީ ނުވަތ ަ

ބެލުން

ޤާނޫނީ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރުމަށްފަހު ،މައް ސަލަ މުރާޖަޢާކުރުމަށ ް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ( 15ފަނަރަ)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

މައް ސަލަ ނިންމުމުގައި
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ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

ކޮންޓެންޓާއި ގުޅިގެން ބަލާ މައ ްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން

ނިންމަންވާނީ އަންނަނިވި ޤާނޫނު ،ގަވާއިދ ު

އަދި އު ސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަ ސާ ސީ

ޤާނޫނާއި/ގަވާއިދު

 ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި ސް ( ސުލޫކީ މިންގަނޑު)
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް
މީގެ އިތުރުނ ް ވެސ ް މައް ސަލައ ާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެނ ް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދ ު އަދި އު ސޫލުތަކަށ ް
ރިޢާޔަތްކޮށް މައް ސަލަ ނިންމުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އު ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުން
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މި އު ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އު ސޫލު ކޮމިޝަންގެ ވެބް ސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުނ ް
ފެށިގެންނެވެ.

ނޯ ޓު - :
-

މި އުސޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  29ޖަނަވަރީ  2020ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
މި އުސޫލު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ  30ޖަނަވަރީ  2020ގައެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް
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