ބ ީީ ކެ ންޑިޑޭޓ ުނ ްނަށްީ ބް ރޯޑްކާސްޓ ަރ ުން ގެީ ވަ ގު ތު ީ ޚާ އް ޞަ ކު ރު މު ގެީ ހަ މަ ތަ އްީ ބަ ޔާ ން ކު ރު މާ އި ،އި ދާ ރީީ
އިންތިޚ ާީ
ފި ޔަ ވަޅުީ އެޅު މާ ބެ ހޭ ީ އު ސޫ ލު

 .1ތަ ޢާ ރަ ފް ީ
މިއީީ ،ޤާނޫނުީނަންބަރު ީ( ީ 11/2000އިންތިޚާ ބުތަކާބެހޭީޢާއްމުީޤާނޫނު)ީގެީީ30ވަނަީމާއްދާގެީދަށުން ،އިންތިޚާ ބެއްގެީ
ދުވަ ސްވަރުީ ،އެ ީއިންތިޚާ ބެއްގައި ީބައިވެރިވާ ީކެންޑިޑޭޓަކަށާ އި ީއެ ީކެންޑިޑޭޓެއް ީނި ސްބަތްވާ ީ ސިޔާ ސީ ީޕާޓީތަކަށްީ
ޚާއްޞަ ކޮށްގެންީއެީކެންޑިޑޭޓުންނާއިީ ސިޔާ ސީީޕާޓީތަކަށްީތާއީދުީހޯދުމުގެީގޮތުންީއިޝްތިހާރާއިީޕްރޮގްރާމްީފޮނުވުމަށްީ
ވަގުތު ީދިނުމުގައި ީލައި ސަ ން ސް ީލިބިފައިވާ ީބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ީއަމަލުކުރަންވީ ީހަމަތައް ީ ކަނޑައެޅުމާއި ީއެ ީހަމަތަކާީ
ޚިލާފުވާކަމަށް ީބެލެވޭ ީ ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނާމެދު ީހުށަހެޅޭ ީޝަކުވާތައް ީބެލުމާއި ީއެ ީހަމަތަކާ ީ ޚިލާފުވާީ
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނާމެދުީފިޔަވަޅުއެޅުމުގެީއު ސޫލެވެީ.
 .2ކެ ން ޑި ޑޭ ޓު ން ނަ ށްީ ޚާ އް ޞަ ކޮ ށްީ ވަ ގު ތުީ ވި އް ކު ންީ ނު ވަ ތަީ ދި ނު ން ީ
(ހ)ީމިީއު ސޫލުގެީބޭނުމަށް "ީ،ކެންޑިޑޭޓުންނާއިީއެީކެންޑިޑޭޓެއްީނި ސްބަތްވާީ ސިޔާ ސީީޕާޓީތަކަށްީޚާއްޞަ ކޮށްގެންީއެީ
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ީ ސިޔާ ސީ ީޕާޓީތަކަށް ީތާއީދު ީހޯދުމުގެ ީގޮތުން ީއިޝްތިހާރާއިީ ،ޕްރޮގްރާމްީފޮނުވުމަށްީވަގުތުީދިނުން "ީ
ކަމުގައި ީބެލެވޭނީ ީޚަބަރުތައް ީފިޔަވައި ީކެންޑިޑޭޓުންނަށް ީތާއީދުލިބޭ ީފަދަ ީގޮތަކަށް ީއެ ީކެންޑިޑޭޓަކު ީނުވަތަ ީއެީ
ކެންޑިޑޭޓަކުީނި ސްބަތްވާީ ސިޔާ ސީީޕާޓީއެއްގެީފަރާތުންީފަރުމާކޮށްފައިވާީއެއްވެ ސްީކޮންޓެންޓެއްީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމަށެވެީ.
އެފަދަީކޮންޓެންޓްގެީތެރޭގައިީހިމެނޭނީީ :


ކެންޑިޑޭޓުންގެީފަރާތުންީނުވަތަީ ސިޔާ ސީީޕާޓީތަކުންީތައްޔާރުކޮށްީއޮން -އެއަރީކުރާީޕްރޮގްރާމްތައް



ކެންޑިޑޭޓުންީޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްީފޮނުވާީއިޝްތިހާރު



ސިޔާ ސީީޕާޓީތަކުންީބާއްވާީޖަލް ސާތަކާއިީރެލީތައް



ސިޔާ ސީީޕާޓީތަކުންީބާއްވާީނިއު ސްީކޮންފަރެން ސްތައް ީ
1



ސިޔާ ސީީފަރާތްތައްީބައިވެރިކޮށްގެންީބާއްވާީ ސްޓޫޑިއޯީޕްރޮގްރާމްތައް



ސިޔާ ސީީފަރާތްތަކުގެީއިންޓަރވިއުތައް ީ
ީ

(ށ)ީއިންތިޚާބުތަ ކުގައިީވާދަކުރާީކެންޑިޑޭޓުންނަށާއިީ ސިޔާ ސީީޕާޓީތަކަށްީ ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންީމިީއު ސޫލާީއެއްގޮތަށްީވަގުތުީ
ދިނުމަށްީ ނުވަތަީވިއްކުމަށްީލާޒިމުވާނީީއިންތިޚާ ބުގައިީބައިވެރިވާީކެންޑިޑޭޓުންގެީނަންތައްީއިލެކްޝަން ސްީކޮމިޝަނުންީ
އިޢުލާންީ ކުރާީތާރީޚުންީފެށިގެންީއިންތިޚާ ބުގެީވޯޓުީނަގާދުވަހުގެީކުރީީދުވަހުގެީހަވީރުީ 06:00އާީހަމައަށެވެީ .
(ނ)ީއިންތިޚާ ބުތަކުގައިީވާދަކުރާީކެންޑިޑޭޓުންނަށާއިީ ސިޔާ ސީީޕާޓީތަކަށްީބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންީވަގުތުީދޭންވާނީީހަމަހަމަީ
ކަމާއެކުގައެވެީ.އެީގޮތުންީ :
ީ .1މި ީއު ސޫލުގެ ީ( ީ 2ހ) ީއާ ީއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ީމަތީންީ ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ީ ޚާއްޞަ ކުރާ ީވަގުތުތަކާއި ީއެީ
ވަގުތުތައް ީވިއްކާނަމަ ީވިއްކާ ީއަގުތަށް ީއިންތިޚާ ބަށް ީކުރިމަތިލުމުގެ ީ ސުންގަޑިކަމުގައި ީއިލެކްޝަން ސްީ
ކޮމިޝަނުންީކަނޑައަޅާީތާރީޚުގެީ ކުރިންީއިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެީ.
ީ .2މަތީގައި ީބަޔާންކުރާގޮތުގެ ީމަތީންީ ،އެއް ީކެންޑިޑޭޓަ ކަށް ީދޭން ީކަނޑައަޅާ ީވަގުތަށްވުރެ ީއިތުރު ީވަގުތުއްީ
ކެންޑިޑޭޓަ ކަށް ީނުވަތަ ީއެ ީކެންޑިޑޭޓެއް ީނި ސްބަތްވާ ީ ސިޔާ ސީ ީޕާޓީއަކަށް ީދީ ީނުވަތަ ީވިއްކައިގެންީ
ނުވާނެއެވެީ .
(ރ)ީ ީކެންޑިޑޭޓުންނަށް ީހިލޭ ީދޭ ީވަގުތާއި ީވިއްކާ ީވަގުތު ީއެނގޭނެހެން ީޝެޑިއުލެއް ީތައްޔާރުކުރުމަށް ީފަހުީ
ކޮމިޝަނުންީއަންގާީތާރީޚެއްގެީކުރިން ީ ކޮމިޝަނަށްީހުށަހަޅަންވާނެއެވެީ.މިީމުއްދަތުގައިީޝެޑިއުލްީހުށަނާޅާީ
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށްީމިީއު ސޫލުގެީ( ީ2ހ)ީގައިީބަޔާންކުރާީއެއްވެ ސްީކޮންޓެންޓެއްީ( ީ2ށ)ީގައިީބަޔާންކުރާީ
މުއްދަތުގައިީބްރޯޑްކާ ސްޓެއްީނުކުރެވޭނެއެވެީ ީ.
(ބ)

ީކެންޑިޑޭޓަށް ީދޭީވަގުތުގައި ީ ކޮންޓެންޓްީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރާއިރުީ،އެއީީކޮންީކެންޑިޑޭޓަކަށްީހާއް ސަކުރެވިފައިވާީ
ވަގުތެއްކަންީއަންގައިދޭީމެ ސެޖެއްީ ސްކްރީނުންީފެންނަންީހުންނަންވާނެއެވެީ .

(ޅ)

ީކެންޑިޑޭޓުންނަށް ީވަގުތު ީޚާއްޞަ ކުރަންވާނީ ީ ކޮންމެ ީކެންޑިޑޭޓަ ކަށްވެ ސް ީއެ ީބްރޯޑްކާ ސްޓަރެއްގެ ީ"ޕްރައިމްީ
ޓައިމް"ީ (ީ2000އިންީ ީ)2352ގައިީހަމަހަމަީފުރުޞަތުީދިނުމަށްީ ސަމާލުކަމެއްީދީގެންނެވެީ .

(ކ)

ީކެންޑިޑޭޓަކަށްީޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާީވަގުތެއްީއެީކެންޑިޑޭޓަކުީދޫކޮށްލާނަމަީ،ފުރުޞަތުީދޫކޮށްލާ ކަންީކެންޑިޑޭޓްގެީ
ފަރާތުންީލިޔުމުންީހޯދުމަށްީފަހުީ،އެކަންީއެީ ސްޓޭޝަނަކުންީއިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެީ.

 .3ޝަ ކު ވާީ ހު ށަ ހެ ޅު މާ އިީ މަ އް ސަ ލަީ ބެ ލު ން ީ

2

(ހ)

ީއިންތިޚާ ބީީކެންޑިޑޭޓުންީއިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ީ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށްީވަގުތުީދިނުމުގައިީއެއްވެ ސްީބްރޯޑްކާ ސްޓަރަ ކުީ
އިންތިޚާ ބުތަކާބެހޭީއާއްމުީޤާނޫނާ ީީ /މިީއު ސޫލާ ީ ޚިލާފުވެއްޖެީކަމަށްީފެނިއްޖެނަމަީ،އެކަމާީގުޅިގެންީހުށަހަޅާީ
ޝަކުވާތައްީހުށަހަޅާނީީއެކަމަށްޓަކައިީޚާއްޞަކޮށްފައިވާީ"އިންތިޚާ ބީީކެންޑިޑޭޓުންނަށްީވަގުތުީދިނުމާގުޅޭގޮތުންީ
ޝަކުވާީހުށަހަޅާީފޯމް" ީމެދުވެރިކޮށްީމޯލްޑިވް ސްީ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގީކޮމިޝަންގެީކައުންޓަރަށެވެީ.ނުވަތަީ،މިީ
ފޯމް ީފުރުމަށްފަހު ީއީ -މެއިލް ީމެދުވެރިކޮށް ީ"ީ "info@broadcom.org.mvއަށް ީވެ ސް ީޝަކުވާީ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)ީ ީއިންތިޚާ ބުތަކާބެހޭ ީއާއްމު ީޤާނޫނާ ީީ /މި ީއު ސޫލުގައި ީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ީހަމަތަކާ ީ ޚިލާފަށް ީއެއްވެ ސްީ
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރަކު ީއެއްވެ ސް ީ ސިޔާ ސީ ީޕާޓީއަކަށް ީނުވަތަ ީކެންޑިޑޭޓަކަށް ީވަގުތު ީދޭކަމަށް ީކޮމިޝަނަށްީ
ފެނިއްޖެނަމަ ީ،ކޮމިޝަނުގެީއަމިއްލަީއި ސްނެގުމުގެީމަތީންީއެީމައް ސަލައެއްީ ބަލައިީތަހުޤީޤުކުރަންީވާނެއެވެ.
(ނ)ީ ީމިީއު ސޫލުގެީީ3ވަނަީނަންބަރުގެީދަށުންީ ކޮމިޝަނަށްީހުށަހެޅޭީ ނުވަތަީކޮމިޝަނުންީބަލާީމައް ސަލަތައްީބަލާނީީ
ކޮމިޝަނުގެީ "އިންތިޚާބުތަކާީގުޅިގެންީހުށަހެޅޭީޝަކުވާީބެލުމުގެީއިޖުރާތު "ީގެީދަށުންނެވެީ .
(ރ)

ީމި ީއު ސޫލުގެ ީީ 3ގެ ީ(ނ) ީގައި ީއެހެން ީބަޔާންކޮށްފައި ީއޮތް ީނަމަވެ ސްީ ،މި ީއު ސޫލާ ީ ޚިލާފަށްީ
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމާ ީގުޅިގެން ީ ބަލާ ީމައް ސަލަތަކުގައިީ ،މައް ސަލަ ީރައްދުވާ ީ ބްރޯޑްކާ ސްޓަރަށް ީކޮމިޝަނަށްީ
ހާޒިރުވެ ީޖަވާބުދާރީވުމަށްީ( ީ 1އެކެއް) ީދުވަ ސްީދޭންވާނެއެވެީ .ޖަވާބުދާރީވުމަށްީދެވޭީފުރުޞަތުގައިީމައް ސަލަީ
ރައްދުވާ ީފަރާތުން ީކޮމިޝަނަށް ީހާޒިރުނުވެއްޖެ ީނަމަީ ،އެ ީފުރުޞަތު ީދޫކޮށްލިކަމަށް ީބަލައި ީމައް ސަލަީ
ނިންމަންވާނެއެވެީ .

 .4ފި ޔަ ވަ ޅުީ އެ ޅު ން ީ
ީ
އިންތިޚާ ބުތަކާބެހޭ ީޢާއްމު ީޤާނޫނު ީގެ ީީ 30ވަނަ ީމާއްދާއާއި ީމި ީއު ސޫލާ ީޚިލާފަށް ީއެއްވެ ސް ީބްރޯޑްކާ ސްޓަރަކުީ
ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަންީ ސާބިތުވެއްޖެީނަމަީ ،ޤާނޫނުީނަންބަރުީ ( ީ 16/2010ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެީޤާނޫނު)ީގެ ީީ 44ވަނަީ
މާއްދާގެީދަށުންީތިރީގައިީބަޔާންކުރާީފިޔަވަޅުީނުވަތަީފިޔަވަޅުތައްީއެޅޭނެއެވެީ .
ީ
 .1ބްރޯޑްކާ ސްޓަރަށްީއެީކަމެއްީރަނގަޅުކުރުމަށްީއެންގުން
 .2ބްރޯޑްކާ ސްޓަރަށްީދެވޭީއިންޒާރެއްީއާންމުކޮށްީޝާއިޢުކުރުން ީ
 .3އިންތިޚާ ބުީނިމެންދެންީ،އެީއިންތިޚާބެއްގައިީބައިވެރިވާީކޭންޑިޑޭޓު ންނަށްީ ނުވަތަީ ސިޔާ ސީީޕާޓީތަކަށްީތާއީދުީ
ހޯދުމުގެީގޮތުންީ ފޮނުވާީއިޝްތިހާރުތަކާއިީޕްރޮގްރާމްތައްީ ނުވަތަީއިޝްތިހާރުތައްީނުވަތަީޕްރޮގްރާމްތައްީނުވަތަީ
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އެީނޫންވެ ސްީއެފަދަީކޮންޓެންޓްީއެީބްރޯޑްކާ ސްޓަރެއްގެީޕްރޮގްރާމްީޝެޑިއުލުންީއުނިކުރުމަށްީއެންގުންީ.އަދިީ،
މިފަދަީކަމެއްީނުވަތަީކަންކަންީތަކުރާރުކޮށްީކުރަމުންދާނަމަީ،އެީބްރޯޑްކާ ސްޓަރަކަށްީދޫކޮށްފައިވާީލައި ސަން ސްީ
ބާޠިލްކުރުމަށްީކޯޓަށްީހުށަހެޅުން.
ީ
 .5ރި ޕޯ ޓްީ ހު ށަ ހެ ޅު ން
މި ީއު ސޫލުގައި ީބަޔާންކުރާ ީފަދަ ީޝަކުވައާ ީގުޅިގެން ީބަލާ ީމައް ސަލަތައް ީބެލުމަށްފަހު ީމައް ސަލަ ީނިންމިގޮތުގެީރިޕޯޓްީ
އާންމުކުރާީދުވަހުންީފެށިގެންީީ3ދުވަހުގެީތެރޭގައިީއިލެކްޝަން ސްީކޮމިޝަނަށްީފޮނުވަންީވާނެއެވެީ .
ީ
 .6އު ސޫ ލަ ށްީ ޢަ މަ ލު ކު ރަ ންީ ފެ ށު ން ީ
މި ީއުޞޫލަށް ީޢަމަލުކުރަން ީފަށާނީ ީމި ީއުޞޫލު ީކޮމިޝަނުން ީފާ ސްކޮށް ީ ކޮމިޝަންގެ ީވެބް ސައިޓް/ދިވެހި ީ ސަރުކާރުގެީ
ގެޒެޓްގައިީޝާއިޢުކުރާީދުވަހުންީފެށިގެންނެވެީ .
ީ ީ
__________________ ީ
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