ޝަކުވާ ހުފަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ދިޒާމް

ރ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ،ތިރީގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހު ި
ގ
ލޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމު ެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯ ް
ށ ހުޅުވިގެންވެއެވެ.
ފުރުޞަތު އެންމެހައި ފަރާތްތަކަ ް

 .1ޝަކުވާގެ ބާވަތްތައް
ހ.

ނ
ބރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ޗެނަލްތަކާއި އެ ޗެނަލްތަކު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ހޯދައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ ރީ ް
ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް؛

ށ.

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް؛

ނ.

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް؛

ރ.

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ  3މާއްދާގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅުން ހުރި
އެހެނިހެން މައްސަލަތައް.

 .2ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭ އާންމު އުސޫލު
ހ.

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް
ފށިގެން ގިނަވެގެން 04
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާ ނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ހިނގާ ތާރީހުން ެ
ނ ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މުޢައްސަސާތަކާއި
ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިހެން ބަޔާ ް
ހރި މައްސަލަތައް މީގެން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ނޓްއާ ގުޅުން ު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހުށަހަޅާ ކޮންޓެ ް
1

ށ.

ނ މި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް"ގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް
މިގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާ ީ
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

ނ.

ޖ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ،
ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،ކޮންމެހެން ހާމަކުރަންޖެހިއް ެ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޒްނައާ ނުލާ ކޮމިޝަނުން ހާމައެއް ނުކުރާނެއެވެ.

ރ.

އކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަކީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
މޝަނުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ެ
މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ކޮ ި
އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ (ސީ.އޭ.ސީ) އެވެ.

ބ.

އސާކުރެވޭނެއެވެ.
ސީ.އޭ.ސީ އިން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު ކޮމިޝަނާއި ހި ް

ޅ.

ށ 03
ތ ކަނޑައަޅައި އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ް
ނން ޯ
ލނެ ޝަކުވާއެއްތޯ ނުވަތަ ޫ
ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ އަކީ ބެ ޭ
ގނެއެވެ.
(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަން ާ

ކ.

އ ދެވޭނެއެވެ.
ބދިނުމަށް  10ދުވަހުގެ މުއްދަތެ ް
ވ ު
ތަޙްޤީގީ މަރުހަލާގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަ ާ

އ.

ޅ ފަރާތާއި މައްސަލަ
ހށަހެ ި
ބނުންވާ ނަމަ ،މައްސަލަ ު
ލ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޭ
ކޮމިޝަނުން ބަ ާ
ރައްދުވާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން މައްސަލަ ބަލާއިރު ،އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ވެސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވ.

އދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ
ދ ނުވަތަަ /
ނ ޤާނޫނާއި ގަވާއި ު
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްވަ ީ
ޙިލާފްވެފައިކަމަށް ނިންމާނަމަ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަމަކާ ގުޅިގެން
ދ
ޝއިޢުކުރާނެއެވެ .އަ ި
ާ
ތން ނިންމިގޮތް ޢާންމުކޮށް
ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ ،އެގޮތަށް ނިންމި ސަބާބާއި ،އެކަމާބެހޭގޮ ު
ކޮމިޝަނުން

މައްސަލަ

މ
ނިން ި

ގޮތުގެ

ބަޔާނުގެ

ކޮޕީއެއް

ބްރޯޑްކާސްޓަރަށާއި

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ށ
ފަރާތަ ް

ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ .މިގޮތުން "ފިޔަވަޅު އަޅުމާބެހޭ" އިޖުރާއަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެ.
މ.

ގ
އ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިމުނުގޮތު ެ
ތށާ ި
ނނީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ ަ
މައްސަލަ ނިމުމަކަށް އަން ާ
ނ އެންގުމުންނެވެ.
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ލިޔުމަކު ް

ފ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަފްސީލް ،އަދި މައްސަލަ ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަންގެ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

ދ.

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކާ މެދު މައްސަލައިގެ ދެ ޚަސްމުންކުރެ ޚަސްމަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ އެކަން،
ހށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.
ކަމާ ބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ު

2

 .3ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭ އިޖުރާތުގެ ތަފްޞީލް
ހ.

ޓންޓާއިގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ނަމަ:
ހުށަހެޅިފައިވަނީ ކޮން ެ
ރންގ
ނގުމަށް ކޮމްޕަލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުން މޮނިޓަ ި
 .1ޝަކުވާއާއި ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ދިރާސާކޮށް އެ ކޮންޓެންޓް ެ
ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާނެއެވެ.
ބމުން ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުމަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
 .2ކޮންޓެންޓާއި ދިރާސާ ރިޕޯޓް ލި ު
ނތޯ ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
 .3މައްސަލައަކީ ބަލާނެ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ނޫ ް
ނންމައިފިނަމަ" ،ކޭސް ބްރީފް"އެއް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ އެކުލަވާލާނެއެވެ.
 .4ޝަކުވާ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ި
ޅނެއެވެ.
 .5އެކުލަވާލި "ކޭސް ބްރީފް" ސީ.އޭ.ސީ އާއި ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުގެ ދެވަނަ ކިޔުމަށް ހުށަހެ ޭ
 .6ކޮމިޝަނުގެ ދެވަނަ ކިޔުމުގައި ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ މާއްދާތައް
ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ގ މުއްދަތުދީ ސިޓީ
ވ ރައްދުވާ ފަރާތަށް  10ދުވަހު ެ
 .7މި މަރުހަލާގައި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޝަކު ާ
ށ
މ ް
ނ ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓު ަ
ޓ މައްސަލަ ނިމެންދެ ް
ފޮނުވޭނެއެވެ .މި ސިޓީގައި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ކޮންޓެން ް
އަންގާނެއެވެ.
 .8ތަޙްޤީގަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި ،ސީ.އޭ.ސީގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާނީ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުންނެވެ.
 .9ސީ.އޭ.ސީގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓު މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

ށ .ހުށަހެޅިފައިވަނީ ލައިސަންސް/ޚިދުމަތް/އެހެނިހެން ކަމަކާގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ނަމަ:
ކއި ލައިސަންސިންގ
ދނެގަތުމަށްޓަ ަ
ނންކަން ެ
ސންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ޫ
 .1ޝަކުވާ ރައްދުވާފަރާތަކީ ލައި ަ
ދނެއެވެ.
ސެކްޝަނުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ
އވެ.
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާނެ ެ
ވ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާ ެ
 .2މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީގަށް ބޭނުން ާ

 .3ސެކްޝަނުން ނިންމެން އޮތް މައްސަލައެއްނަމަ ،ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުގެ އަލީގައިާ ،
ނ ާ
ޤ ޫ
ދތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް،
ނ ިއ ގވާއި ު
އެ މައްސަލައެއް ނިންމާނީ ސެކްޝަނުންނެވެ.
ތއް ސީ.އޭ.ސީގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާ ސީ.އޭ.ސީގެ ލަފާގެމަތިން ކުރިޔަށްގެންދާނެއެވެ.
 .4މިނޫން ޙާލަތްތަކުގައި މައްސަލަ ަ
 .5ސީ.އޭ.ސީ އަށް ހައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ގއި ނަމަ:
ނ .ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސިޓީއަކުން ނުވަތަ އީމެއިލެއްގެގޮތު ަ
 .1އެ ސިޓީ/އީމެއިލް ކޮމިޝަނާއި ޙިއްސާކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ،ސިޓީ/އީމެއިލްގައިވާ މައްސަލަ ބަލާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި
ޝނުންނެވެ.
ބަލާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމި ަ
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އސަލަ ނުވަތަ ފޯމް
ޙއްސަ މައްސަލަ"" ،އިންޓާރނަލް މޮނިޓަރިންގ" އިން ބަލާ މަ ް
ނ ބަލާ " ާ
 .2މިގޮތުން ކޮމިޝަނު ް
ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ނިންމުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
ނ ް
 .3ކޮމިޝަނުން ބަލާ "ޙާއްސަ މައްސަލަ"އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާއިފިނަމަ ،މ ްއސލ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކޮމިޝަ ު
ށންނެވެ.
ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން ،ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަ ު
ދވެރިކޮށް ބަލަން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލައަކީ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅޭ
"އިންޓާރނަލް މޮނިޓަރިންގ" މެ ު
ތށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
މައްސަލައެއްނަމަ މި ކަރުދާހުގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ަ
އވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް
ލައިސަންސް/ޚިދުމަތް/އެހެނިހެން ކަމަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ މި ކަރުދާހުގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ގެންދެވޭނެއެވެ.
______________________
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