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ާތުާޢަާއިޖުރާާބެލުމުގެާާޝަކުވާާހުށަހެޅ ާާގުޅިގެންާާއިންތިހާބުތަކާާ

ާ ާމިއީ ާއަސާސީގައި ާއިންތިހާބުތަކާޤާނޫނު ނޑައެޅިފައިވާ ާާކަ ާގުޅިެގން ާުދވަސްވަރު ާބ އްވ  ާއިންތިާހބުތައް ާޝަކުވާތައްާއެ ހުށަހެޅ 
ާ ާމައްސަލަތަކަކީ ާބެލ  ާދަށުން ާއިޖުރާތުގެ ާމި ާއިޖުރާތެކެވެ. ާއެކުލަވާލެވުނު ާނިންމުމަށް ާބަލާ ާގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖ ގައިާއަވަސް

ހުރިާާޅުންގުާކޮންޓެންޓާާފޮނުވާ ޗެނަލްތަކުންާއެާލައިސަންސްާހޯދައިގެންާބްރޯޑްކާސްޓްާނުވަތަާރީބްރޯޑްކާސްޓްާކުރާާޗެނަލްތަކާއި
ާށްާއަސަރުކުރުވަނިވިާކޮންޓެންޓްގެާމައްސަލަތަކެވެ.ރާއްޖ ގައިާބާއްވާާއިންތިހާުބތަކަާކުގެާތެރެއިންތަމައްސަލަ

ނޑައަޅާާމުއްދަތެއްގެާތެރ ގައި، މިާއިޖުރާތުގެާދަށުންާބެލ ނީ އިންތިހާބާާގުޅުންާމައްސަލަތަކުގެާތެރެއިންާހުށަހެޅ ާާޮކމިޝަނުންާކަ
ާހުރިާމައްސަލަތަކެވެ.

ާ ާގުޅިގެން ާއިންތިހާބަކާ ާވަކި ާއަމަލުކުރާނީ، ާއިޖުރާތަށް ާނިންމުމުންނެވެ.މި ާކޮމިޝަނުން ާއަމަލުކުރުމަށް ާއިޖުރާތަށް ާގޮތުްނާާމި އެ
ނޑައަޅާާމުއްދަތެއްާނިންމަންާވާނެއެވެ.  ނިންމާާނިމްމުމުގައި،ާމައްސަލަާބެލުމަށްާކަ

ާާތަފްސީލްާާގޮތުގެާާހުށަހަޅާނެާާޝަކުވާާ .1

1.1 ާ ާރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުރާއްޖ ގައި ާނުވަތަ ާމައްސަލައަކާބްރޯޑްކާސްޓް ާއެއްވެސް ާބެހ  ާމޯލްޑިވްސްާާމާ ގުޅިގެން

ާޝަކުވާ ާކޮމިޝަނަށް ާދަށުންާބްރޯޑްކާސްޓިންގ ާނިޒާމުގެ ާއެކުލަވާާލފައިވާ ާހިނގާާާއެާ،ހުށަހެލުމަށް މައްސަލައެއް

ާާހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.ތެރ ގައިާއެކަންާހަފްތާގ04ާާެާގިނަެވގެންާތާރީހުންާފެށިގެން

1.2ާ ާ ާޝަކުވާ ާމައުލޫފޯމް"ާހުށަހަޅާާާޝަކުވާ"ާތައްޔާރުކޮށްފައިވާާކޮމިޝަނުންާމިާހުށަހަޅަންވާނީާމިގޮތުން ާހުރިހާ ާމާތެއްާގެ
ާ.އެވެާމަކުރުމަށްާފަހުހަފުރި

ާކޮންމެހެންާހާމަކުރަންޖެހިއްެޖާހާލަތެއްގައިާމެނުވީ،ާބެހ ާއެއްވެސްާމަޢުލޫމާތެއް،ާކޮމިޝަނަށްާމައްސަލަާހުށަހަޅާާފަރާތާ ާ.1.3
ާނުލާާކޮމިޝަނުންާހާމައެއްާނުކުރާނެއެވެ.ާލަާހުށަހަޅާާފަރާތުގެާއިޒްނައާމައްސަ

ާ

ާ
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ާ

ާތަފްސީލްާާގޮތުގެާާނެާލާާބަާާޝަކުވާާ .2
 

 ފުރަތަމަާމަރުހަލާާ

ާމެމްބަރުންނާާހިއްސާކުރެވ ނެއެވެ.ކޮމިޝަންގެާާނަށްާހުށަހެޅ ާހުރިހާާމައްަސލައެއްމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކާސްޓިންގާކޮމިޝަ 2.1ާ

ނޑައެާމިާގޮތުންާހުށަހެޅިފައިވާާޝަކުވާާ 2.2ާ 2ާމަށްޓަކައިާޝަކުވާާހުށަހެޅ ތާާޅުއަކީާބެލ ނެާޝަކުވާއެއްތޯާނުަވތަާނޫންތޯާކަ
ާޖަލްސާއެއްާ ާޮކމިޝަންގެ ާހޯދުމަށްފަހު ާރެކޯޑިންގ ާކޮންޓެންްޓގެ ާއިން ާސެކްޝަން ާމޮނިޓަރިންގ ާތެރ ގައި ދުވަހުގެ

ނޑައަޅާގޮތެއް ާކަ ާބެހ ގޮތުން ާބެުލމާ ާޝަކުވާ ާއަދި ާފަރާާބާއްވާނެއެވެ. ާހުށަހެޅި ާމައްސަލަ 03ާާތަށް ދުވަހުެގާ)ތިނެއް(

ާތެރ ގައިާއަންގާނެއެވެ.

ކޮންޓެންްޓާބެހ ާާމައްސަލައެއްާބެލުމަށްާކޮމިޝަނުންާނިންމުމުންާެއކަމާާގުޅިގެން،ާއެާހުށަހެޅ ާޝަކުވާއަކާކޮމިޝަނަށްާ 2.3ާ
ާލިޔެކިޔުން ާ، އަދި ާނިމެންދެން ާބަލާ ާރައްކާތެރިކަމާމައްސަލަ ާސްޓ ޝަނަކަށްާއެކު ާރައްދުވާ ާމައްސަލަ ބެހެއްޓުމަށް،

ާކޮމިޝަނުންާއަންގާނެއެވެ.

ާބެލ ނެ 2.4ާ ާމައްސަލަތަާކޮމިޝަނުން ނޑައެޅ  ާކަ ާތެރެއިންކަމަށް ާމިާާފާހަގަކޮށްާމައްސަލަތައްާގުޅުންހުރިާއިންތިހާބާާކުގެ
ާމައްސަލަތައްާ.ކޮމިޝަނުންނެވެާސީދާާބަލާނީާގޮތުގައިާމައްސަލައެއްގެާއަވަސްާމައްސަލަތައް ާކޮމިޝަނަށްާއެހެނިެހން

ާކޮމިޓީއަްށާާގެންދިއުމަށްޓަކައިާކުރިއަށްާއުސޫލުންާގެންގުޅ ާމުގައިލުބެާޝަކުވާތައްާހުށަހެޅ  ާހާއްސަކޮށްފައިވާ އެކަމަށް

ާވެ.އެފޮނުވ ނެ

ާއެއިންތިހާ 2.5 ާމައްސލައެްއނަމަ، ާހުށަހެޅުނު ާބ ރުން ާމައްސަލައަކީ ާއެ ާތެރެއިން ާމައްސަލަަތކުގެ ާގުޅުންހުރި މައްސަލަާާބާ
ާނިންމާތާ ާކޮމިޝަުނން ާއެާމަސައްކަތުާ(ދ އް)02ާާބެލުމަށް ާތެރ ގައި، ާސްޓ ޝަނަކަްށާާދުވަހުގެ ާރައްދުވާ މައްސަލަ

ާ ާލިޔުމަކުން ާވެއެއަންގާނެއެކަން ާއަދި ާަރއްކާތެރިކޮށްދިނުމާިއާ. ާއަބުރު ާެބލުމަށްފަހު ާކޮންޓެންޓް ާމައްސަލައިގެ އެ
ާމިނިވަންކަމުގެ ާފާހަގަކުރެވ ާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ާޚިލާފުކަމަށް ާޕްރެކްޓިސްއާ ާއޮފް ާކޯޑް ާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި

ާ ާާފހަގކޮށް ާއެކަންކަން ާކޮމިޝަނަށްާމިމައްސަލަތަކުގައި، ާލިޔުމަކުން ާރައްދުވާާޖަވާބުދާރީާކަމުގައި ާމައްސަލަ ވުމަށް
 އް(ާމަސައްކަތުާދުވަހުގެާފުރުޞަތެއްާދެވ ެނއެވެ.ހަތެ)7ާސްޓ ޝަނަށްާ

ާޖަވާބުާާ 2.6 ާމުއްގަތުގައި ާދެވިފައިވާ ާނުދެވ ނެއެވެ. ާފުރުސަތެއް ާއިތުރު ާވުމަށް ާދާރީ ާޖަވާބު ާބަލާއިރު ާމައްސަލަ މިގޮތައް
ާނުކުރާކަމުގައިާ ާއިއުތިރާޒް ާއެފަތާރުން ާނިންމުމަށް ާމައްސަލަބަލާ ާއަލީގައި ާހެކިތަކުގެ ާލިބިފައިވާ ދާރީނުވެވިއްޖެނަމަ

ާޝަނަށްާލިބިެގންާވެއެވެ.ބެލުމުގެާފުރިހަމަާއިޙްތިޔާރުާމިކޮމި

ާސްޓ ޝަނުންާ 2.7ާ ާރައްދުވާ ާރިޕޯޓަރާމައްސަލަ ާާނުވަތަ ާކޮމިޝަނަށްާހަތެއް)7ާގިނަވެގެން ާލިޔުމުން ާތެރ ގައި ާދުވަހުގެ )
ާނުވާނަަމ، ާނުކުރާކަމުގައިާާޖަވާބުދީފައި ާއިއުތިރާޒު ާމައްސަލައަށް ާހުށަެހޅިފައިވާ ާފަރާތުން ާރައްދުވާ މައްސަލަ
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ންާނުވަތަާމައްސަލަާދެވަނަާމަރުހަލާގައިާބަލާާމައްސަލައެއްގެާގޮތުގައިާކޮމިޝަނުންާކުރިއަށްގެންދަާބެލެވުނީއެވެ.ާއަދިާ
ާބަލާާނިންމުމުގެާއިހްތިޔާރުާކޮިމޝަނަށްާލިބިެގންާވެއެވެ.

2.8ާ ާ ާބަލަން ާމަތީން ާއިސްނެގުމުގެ ާކޮމިޝަނުގެ ާމައްސަލައަކީ ާއެ ާތެރެއިން ާމައްސަލަތަކުގެ ާގުޅުންހުރި ނިންާމާއިންތިހާބާ
ާާވަނަާމަރުހަލާގައިވާާގޮތުގެާމަތީންާއަމަލުކުރެވ ނެއެވެ.2ާމައްސަލައެއްނަމަ،ާ

 

 

މަރުހަލާާާދެވަނަާ  

2.9 ާ ާމަރުހަލާގައި ާބަލާދެވަނަ ާމައްސަލަާކޮމިޝަނުްނ ާމައުލޫާމތުާާއެއްމައްސަލަާއެާތާވަލްކުރެވ ނީތައް ާބ ނުންވާ ބެލުމަށް
ާ.ާތަރުތީބުްނނެވެފުރިހަމަވާާ

ާޖަވާބު 2.10ާ ާގުޅ ގޮތުްނާސްޓ ޝަނުން ާމައްސަލައާ ާއާއި ާކޮންޓެންޓް ާހުރި ާގުޅުން ާބެލުަމށްފަުހާދާރީމައްސަލައާ ވެފައިާވާގޮތަށް
ާކޮންޓެންްޓާ ާއެ ާގަވާއިުދާއަދި ާޕްރެކްޓިސްއާޤާނޫނާއި ާއޮފް ާކޯޑް ާފެންަނނަމަ،ާވާޚިލާފުވެފައިާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކަމަށް

ާާފާހަގަކޮށްާކޮމިޝަނުންާރިޕޯޓެއްާއެކުލަވާލާނެއެވެ.އެާޚިލާފުވާާމާއްދާތައްާ

ާބެލުމަށްފަހ2.11ާު ާކޮންޓެންޓް ާމައްސަލައިގެ ާއެ ާމައްސަލަތަކުގައި، ާބަލާ ާމަތީން ާއިސްނެގުމުގެ އަބުުރާާކޮމިޝަނުގެ
ާމިނިވަންކަމުގެ ާޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ާޕްރެާޤާނޫާނއި ާއޮފް ކްޓިސްއާާކޯޑް

ާ ާފާހަގަކޮށް ާކަންކަން ާމައްސަލަތަކުގައި،ާއެ ާފާހަގަކުރެވ  ާލިޔުމަކުންާޚިލާފުކަމަށް ާސްޓ ޝަނަކަށް ާރައްދުވާ ާމައްސަލަ އެ
ާސްޓ ޝަނަށް ާރައްދުވާ ާމައްސަލަ ާޖަވާބުދާރީވުމަށް ާކޮމިޝަނަށް ާލިޔުމަކުން ާކަމުގައި ާމި ާއަންގާނެއެވެ.ާއަދި 7ާާއެކަން

ާމަސައްކަތުާދުވަހުގެާުފރުޞަތެއްާދެވ ނެއެވެ.ާ(ހަތެއް)

2.12ާ ާ ާމަރުހަލާގައި ާާމައްސަލައަކާާބަލާާކޮމިޝަނުންާދެވަނަ ާމަޢުލޫމާތު ާިއތުރު ާހުށަހެޅިާބ ނުންވާގުޅިގެން ާމައްސަލަ ާނަމަ،
ާާފަރާތާއި ާރައްދުވާ ާާފަރާތުންމައްސަލަ ާހޯދުމުގެ ާލިބިގެންވެއެވެ.ާތިޔާރުޚްއިމަޢުލޫމާތު ާމައްސަލަާާކޮމިޝަނަށް މިގޮތުން
ާމައްސަާބަލާއިރު، ާޯހދުމަށްޓަކައި، ާމަޢުލޫމާތު ާހުށަހެޅިއިތުރު ާކޮމިޝަނަްށާާފަރާތާއިާލަ ާފަރާތް ާރައްދުވާ މައްސަލަ

ާއިޚްތިޔާރު ާިލބިގެންވެއެވެ.ާޙާޟިރުކުރުމުގެ ާކޮމިޝަނަށް ާބ ުނންވާނަމަ،ާާ ވެސް ާކޮންެޓްނޓެއް ާިއތުރު ާއިތުރުން، މީގެ
ާރިޓްރީވަލް ާމޮނިޓަރިންގާާ"ކޮންޓެންޓް ާކޮމިޝަނުން ާއެދި ާހޯދުމަށް ާރެކޯޑިންގ ާކޮންޓެންޓެއްގެ ާއެ ާމެދުވެރިކޮށް ފޯމް"

ާސެކްޝަންއަށްާފޮނުވަނެއެވެ.

ާފަރާތް 2.13 ާރައްދުވާ ާާވަނީމައްސަލަ ާމިނިވަންކަމުގެ ާޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ާރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ާއަބުރު ާއަދި/ނުވަތަޤާނޫނާއި
ާނިންމާޙިލާފުާޕްރެކްޓިސްއާާާއޮފްާާކޯޑްާާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ާވެފައިކަމަށް ާރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއިާާއަދިނަމަ އަބުރު

ާ ާމިނިވަންކަމުގެ ާޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ާއެޤާނޫނާއި ާދަުށން ާޤާނޫނުގެ ާފިޔަވަޅެއްާާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ާގުޅިގެން ކަމަކާ
ާާލިބިފައިވާާއަޅާނަމަ، ާާރިޢާޔަތްކޮށްހެކިތަކަށް ާމެދު ާއެޅުމާ ާާ.ކޮމިޝަނުްނނެވެާނިންމާނީާގޮތެއްފިޔަވަޅު ާއެގޮތަށްއަދި
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ާނިންމިާާ،ސަބާބާއިާނިންމި ާމައްސަލަ ާކޮމިޝަނުން ާއަދި ާާޝއިޢުކުރާނެއެވެ. ާޢާންމުކޮށް ާނިންމިގޮތް އެކަމާބެހ ގޮުތން
ާާވެ.ގޮތުގެާބަޔާނުގެާކޮޕީއެއްާބްރޯޑްކާސްޓަރަށާއިާޝަކުވާާހުށަހެޅިާފަރާތަށްާފޯރުކޮށްދ ނެއެ

ާބެލު 2.14ާ ާފަރާތަށާމުމައްސަލަ ާހުށަހެޅި ާމައްސަލަ ާއަންާނނީ، ާނިމުމަކަށް ާމަރުަހލާ ާދެވަނަ ާފަރާތަށްާާއިގެ މައްސަަލާރައްދުވާ
ާމައްސަލަާނިމުނުގޮތުގެާމަޢުލޫމާުތާކޮމިޝަނުންާލިޔުމަކުންާއެންގުމުންނެވެ.

ާތަފްސީލް، 2.15ާ ާމައްސަލަތަކެއްގެ ާހުރިހާ ާހުށަހެޅ  ާމައްސަާކޮމިޝަނަށް ާނިމިފައިވާއަދި ާމައުލޫމާތުާލަ ކޮމިޝަންގެާާގޮތުގެ
ާކުރެވ ނެއެވެ.ޢުއިވެބްސައިޓްގައިާޝާ

ާމަރުހަލާގައ2.16ާާި ާާދެވަނަ ާމުއްދަތުގައި ާޤާނޫނުގަިއވާ ާމެދުވެރިވެގެން ާމައްސަލަހާއްސަހާަލތެއް ާކޮމިޝަނުން ބަލާާއެއް
ާގުޅިގެންާމުއްދަތުާއިތުރުކުރުމަށްާކޮމިޝަނަށްާނިންމިދާނެއެވެ.ނިންނުމަށްާއުޒުރުވެރިވާނަމަ،ާއެާމެދުވެރިވިާހާލަތަކާާ

ާމަރުހަލާ 2.17ާ ާމިާާދެވަނަ ާމަރުހަލާއެވެ. ާފަހު ާއެންމެ ނޑައެޅިފައިވާ ާކަ ާބެލުަމށް ާމައްސަލަ ާހުށަހެޅ  ާކޮމިޝަނަށް އަކީ
ާއަލުން ާމައްސަލައެއް ާބަލާާނިންމާފައިވާ ާކޮމިޝަނުން ާާކޮމިޝަނަށްާމަރުހަލާގައި ާނޯންނާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ާފުރުސަތެއް

ާނި ާއެއްވެސް ާިނންމާ ާކޮމިޝަނުން ާނަމަވެސް ާދެ ާމައްސަލައިގެ ާމެދު ާޚަންމުމަކާ ާހިތްހަމަނުޖެހާ ޚަާސްމުންކުރެ ާސްމަކު
ާވެ.އެފަރާތްތަކަށްާހުށަހެޅުމުގެާފުރުަސތުާއޮންނާނެއެހެންާކަމާާބެހ ާާ،ނަމަާއެކަން
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