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ތުީއިންތިޚާބީީ ގު ގެީވަ ރޯޑްކާސްޓަރުން ންޑިޑޭޓުންނަށްީބް އިީކެ މާ ރު ންކު އްީބަޔާ ތަ މަ ގެީހަ މު ރު އްޞަކު އިދާރީީ ،ޚާ

މާބެހޭ ވަޅުީއެޅު ލުީފިޔަ  އުސޫ

 

ފް .1 ރަ ޢާ ީތަ

ީނަންބަރުީ،މިއީ ީޚާއިންތި)2000/11ީީޤާނޫނު ބެއްގެީއިންތިޚާ، ދަށުންވަނަީމާއްދާގ30ީީެގެީޤާނޫނު(ީީއްމުޢާބުތަކާބެހޭ
ީީ،ދުވަސްވަރު ީކެންޑިޑޭޓައިންތިޚާއެ ީބައިވެރިވާ ީޕާޓީތަކަށްީކަށާބެއްގައި ީސިޔާސީ ީނިސްބަތްވާ ީކެންޑިޑޭޓެއް ީއެ އި
ީކެންޑިޚާއްޞަ ީއެ ީތާކޮށްގެން ީޕާޓީތަކަށް މަށްީއިީޕްރޮގްރާމްީފޮނުވުއިޝްތިހާރާއީދުީހޯދުމުގެީގޮތުންީޑޭޓުންނާއިީސިޔާސީ

ީދިނުމު ީބްރޯޑްކާސްޓަރުންލައިސަީގައިވަގުތު ީލިބިފައިވާ ީހަމަތައްީންސް ީހަމަތަކާީީއަމަލުކުރަންވީ ީއެ ނޑައެޅުމާއި ކަ
ީ ީބެލެވޭ ީހުށަހެޅޭޚިލާފުވާކަމަށް ީީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ީބެލުމާއި ީޝަކުވާތައް ީހަމަތަކާ ޚިލާފުވާީއެ

 މެދުީފިޔަވަޅުއެޅުމުގެީއުސޫލެވެ.ީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

ށްީ .2 ނަ ން ޑިޑޭޓު ން ީޚާއްޞަކެ ށް ީކޮ ތު ގު ީވަ ތަ ވަ ީނު ން ކު އް ންވި ނު ީދި

ީބޭނުމަށް،ީ)ހ(ީ ީއުސޫލުގެ ީއެީކެންޑިޑޭޓެއްީނިސްބަތްވާީސިޔާސީީޕާޓީތަކަށްީ"މި ކޮށްގެންީއެީޚާއްޞަކެންޑިޑޭޓުންނާއި
ީ ީޕާޓީތަކަށް ީސިޔާސީ ީތާއީކެންޑިޑޭޓުންނާއި ީގޮތުން ީހޯދުމުގެ ީފޮނުވުީ،އިއިޝްތިހާރާދު ީދިނުންޕްރޮގްރާމް ީވަގުތު "ީމަށް

ީކެންޑިޑޭޓުންނަށް ީފިޔަވައި ީޚަބަރުތައް ީބެލެވޭނީ ީީކަމުގައި ީގޮތަކަށް ީފަދަ ީއެީތާއީދުލިބޭ ީނުވަތަ ީކެންޑިޑޭޓަކު އެ
ީޓްކުރުމަށެވެ.އެއްވެސްީކޮންޓެންޓެއްީބްރޯޑްކާސްީރުމާކޮށްފައިވާފަކެންޑިޑޭޓަކުީނިސްބަތްވާީސިޔާސީީޕާޓީއެއްގެީފަރާތުންީ

ީއެފަދަީކޮންޓެންޓްގެީތެރޭގައިީހިމެނޭނީ:

 ީައެއަރީކުރާީޕްރޮގްރާމްތައް-ސިޔާސީީޕާޓީތަކުންީތައްޔާރުކޮށްީއޮންކެންޑިޑޭޓުންގެީފަރާތުންީނުވަތ 
 ީާއިޝްތިހާރުކެންޑިޑޭޓުންީޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްީފޮނުވ 
 ީީރެލީތައްޖަލްސާތަކާއިީޕާޓީތަކުންީބާއްވާީސިޔާސ 
 ީީީޕާޓީތަކުންީބާއްވާީނިއުސްީކޮންފަރެންސްތައްސިޔާސ
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 ީާސްޓޫޑިއޯީޕްރޮގްރާމްތައްސިޔާސީީފަރާތްތައްީބައިވެރިކޮށްގެންީބާއްވ 
 ްީސިޔާސީީފަރާތްތަކުގެީއިންޓަރވިއުތައ

ީ
ވަގުތުީމިީއުސޫލާީއެއްގޮތަށްީބްރޯޑްކާސްޓަރުންީީކުގައިީވާދަކުރާީކެންޑިޑޭޓުންނަށާއިީސިޔާސީީޕާޓީތަކަށްބުތައިންތިޚާ)ށީ(

ސްީކޮމިޝަނުންީންލެކްޝައިބުގައިީބައިވެރިވާީކެންޑިޑޭޓުންގެީނަންތައްީއިންތިޚާލާޒިމުވާނީީނުވަތަީވިއްކުމަށްީދިނުމަށްީ

ީއާީހަމައަށެވެ. 06:00ބުގެީވޯޓުީނަގާދުވަހުގެީކުރީީދުވަހުގެީހަވީރުީއިންތިޚާކުރާީތާރީޚުންީފެށިގެންީީލާންޢުއި

ީއިންތިޚާ)ނ(ީ ީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ީޕާޓީތަކަށް ީކެންޑިޑޭޓުންނަށާއިީސިޔާސީ ީވާދަކުރާ ވަގުތުީދޭންވާނީީހަމަހަމަީބުތަކުގައި
ީ:ކަމާއެކުގައެވެ.ީއެީގޮތުން

1ީ .ީ ީއުސޫލުގެ 2ީީމި ީމަތީން، ީއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ީއާ ީކެންޑިޑޭޓުން)ހ( ީއެީޚާއްޞަނަށް ީވަގުތުތަކާއި ކުރާ

ީ ީއަގުތަށް ީވިއްކާ ީވިއްކާނަމަ ީސުންގައިންތިޚާވަގުތުތައް ީކުރިމަތިލުމުގެ ީއިލެކްޝަންސްީބަށް ޑިކަމުގައި
ނޑައަޅާީތާރީޚުގެ  ީ.ލާންކުރަންވާނެއެވެޢުކުރިންީއިީކޮމިޝަނުންީކަ

2ީ ީބަޔާންކުރާގޮތުގެ. ީީމަތީގައި ީކެންޑިޑޭމަތީން، ީޓައެއް ނޑައަޅާ ީކަ ީދޭން ީވަގުތުއްީކަށް ީއިތުރު ވަގުތަށްވުރެ
ީވިއްކައިގެންީޓަކެންޑިޑޭ ީނުވަތަ ީދީ ީޕާޓީއަކަށް ީސިޔާސީ ީނިސްބަތްވާ ީކެންޑިޑޭޓެއް ީއެ ީނުވަތަ ކަށް

ީ.ނުވާނެއެވެ

ީފަހުީީ(ީރ) ީތައްޔާރުކުރުމަށް ީޝެޑިއުލެއް ީއެނގޭނެހެން ީވަގުތު ީވިއްކާ ީވަގުތާއި ީދޭ ީހިލޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ީ ީއަންގާ ީކުކޮމިޝަނުން ީހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ީމިީމުއްދަތުގައިީޝެޑިއުލްީހުށަނާޅާީީރިންތާރީޚެއްގެ ކޮމިޝަނަށް

)ށ(ީގައިީބަޔާންކުރ2ީީާ)ހ(ީގައިީބަޔާންކުރާީއެއްވެސްީކޮންޓެންޓެއ2ީީްބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްީމިީއުސޫލުގެީ
ީމުއްދަތުގައިީބްރޯޑްކާސްޓެއްީނުކުރެވޭނެއެވެ.ީ

ީވަީ(ބ) ީދޭ ީބްރޯޑްކާސްޓްީގުތުގައިކެންޑިޑޭޓަށް ީހާއްސަކުރެވިފައިވާީކޮންޓެންޓް ީކެންޑިޑޭޓަކަށް ީކޮން ކުރާއިރު،ީއެއީ

ީވަގުތެއްކަންީއަންގައިދޭީމެސެޖެއްީސްކްރީނުންީފެންނަންީހުންނަންވާނެއެވެ.

ީީ(ޅ) ީކެންޑިޑޭޓުންނަށް ީޚާއްޞަވަގުތު ީކެންޑިޑޭކުރަންވާނީ ީޓަކޮންމެ ީބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ީއެ ޕްރައިމްީ"ކަށްވެސް
ީގައިީހަމަހަމަީފުރުޞަތުީދިނުމަށްީސަމާލުކަމެއްީދީގެންނެވެ.(2352ީއިނ2000ީީް)ީ"މްޓައި

ކަންީކެންޑިޑޭޓްގެީދޫކޮށްލާފުރުޞަތުީީ،ކޮށްފައިވާީވަގުތެއްީއެީކެންޑިޑޭޓަކުީދޫކޮށްލާނަމަޚާއްޞަކެންޑިޑޭޓަކަށްީީ(ކ)
 ލާންކުރަންވާނެއެވެ.ީޢުއެކަންީއެީސްޓޭޝަނަކުންީއިީ،ފަރާތުންީލިޔުމުންީހޯދުމަށްީފަހު

ވާީ .3 ކު ންޝަ ލު ީބެ ލަ ސަ އް ީމަ އި ޅުމާ ހެ ށަ ީހު
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ުކީީ،ލާންކުރުމަށްފަހުޢުބީީކެންޑިޑޭޓުންީއިއިންތިޚާީ)ހ( ކެންޑިޑޭޓުންނަށްީވަގުތުީދިނުމުގައިީއެއްވެސްީބްރޯޑްކާސްޓަރަ
ީޤާނޫނާއިންތިޚާ ީއާއްމު ީއުސޫލާީ/ީބުތަކާބެހޭ ީކަމަށްީފެނިއްޖެނަމަ،ީއެކަމާީގުީމި ހުށަހަޅާީީޅިގެންޚިލާފުވެއްޖެ

ބީީކެންޑިޑޭޓުންނަށްީވަގުތުީދިނުމާގުޅޭގޮތުންީއިންތިޚާ"ީކޮށްފައިވާޚާއްޞައެކަމަށްޓަކައިީޝަކުވާތައްީހުށަހަޅާނީީ
ީ ީހުށަހަޅާ ީީ"ފޯމްޝަކުވާ މިީީގެީކައުންޓަރަށެވެ.ީނުވަތަ،ކޮމިޝަންބްރޯޑްކާސްޓިންގީމޯލްޑިވްސްީމެދުވެރިކޮށް

ީއީ ީފުރުމަށްފަހު ީ-ފޯމް ީމެދުވެރިކޮށް info@broadcom.org.mvީ"މެއިލް "ީ ީވެސް ޝަކުވާީއަށް

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ީއިންތިޚާީ)ށ(ީ ީއާއްމު ީއުސޫލުގައިީ/ީޤާނޫނާބުތަކާބެހޭ ީީމި ީހަމަތަކާ ީބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސްީޚިލާފަށް
ީ ީކެންޑިޑޭޓަކަށް ީނުވަތަ ީޕާޓީއަކަށް ީސިޔާސީ ީއެއްވެސް ީދޭކަމަބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ީށްނަކޮމިޝަީށްވަގުތު

 ބަލައިީތަހުޤީޤުކުރަންީވާނެއެވެ.އެީމައްސަލައެއްީކޮމިޝަނުގެީއަމިއްލަީއިސްނެގުމުގެީމަތީންީފެނިއްޖެނަމަ،ީ

މައްސަލަތައްީބަލާނީީީނުވަތަީކޮމިޝަނުންީބަލާީކޮމިޝަނަށްީހުށަހެޅޭީވަނަީނަންބަރުގެީދަށުނ3ީްމިީއުސޫލުގެީީ)ނ(ީ
ީގެީދަށުންނެވެ."ީއިޖުރާތުޝަކުވާީބެލުމުގެީއިންތިޚާބުތަކާީގުޅިގެންީހުށަހެޅޭީ"ީގެކޮމިޝަނު

ީީ(ރ) ީއުސޫލުގެ ީނަމަވެސް،3ީމި ީއޮތް ީބަޔާންކޮށްފައި ީއެހެން ީގައި ީ)ނ( ީއުސޫލާީގެ ޚިލާފަށްީީމި
ީ ީގުޅިގެން ީމައްސަލަތަކުގައިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ީީމައްސަލަީ،ބަލާ ކޮމިޝަނަށްީީށްބްރޯޑްކާސްޓަރަރައްދުވާ

ީީހާޒިރުވެ ީދޭންވާނެއެވެީ)އެކެއް(1ީޖަވާބުދާރީވުމަށް ީމައްސަލަީީ.ދުވަސް ީފުރުޞަތުގައި ީދެވޭ ޖަވާބުދާރީވުމަށް
ީމައްސަލަީ ީބަލައި ީދޫކޮށްލިކަމަށް ީފުރުޞަތު ީއެ ީނަމަ، ީހާޒިރުނުވެއްޖެ ީކޮމިޝަނަށް ީފަރާތުން ރައްދުވާ

ީނިންމަންވާނެއެވެ.

 
ން .4 ޅު ީއެ ޅު ވަ ީފިޔަ

ީ
ީއިންތިޚާ ީީއްމުޢާބުތަކާބެހޭ ީޤާނޫނު 30ީީގެ ީމާއްދާއާއި ީވަނަ ީޚިލާފަށް ީއުސޫލާ ީބްރޯޑްކާސްޓަރަކުީމި އެއްވެސް

ީކަންީސާބިތުވެއްމަލުކޮށްފައިވާޢަ ީނަންބަރުީީ،ނަމަޖެ ީޤާނޫނު)16/2010ީޤާނޫނު ވަނ44ީީަީގެ(ީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ީ.ފިޔަވަޅުތައްީއެޅޭނެއެވެގައިީބަޔާންކުރާީފިޔަވަޅުީނުވަތަީމާއްދާގެީދަށުންީތިރީ

ީ
 ބްރޯޑްކާސްޓަރަށްީއެީކަމެއްީރަނގަޅުކުރުމަށްީއެންގުން .1
ީއްީއާންމުކޮށްީޝާއިޢުކުރުންއިންޒާރެބްރޯޑްކާސްޓަރަށްީދެވޭީ .2
ީނިމެންއިންތިޚާ .3 ީބު ީބެއްއިންތިޚާދެން،ީއެ ީބައިވެރިވާ ީކޭންޑިޑޭޓުގައި ނުވަތަީސިޔާސީީޕާޓީތަކަށްީތާއީދުީންނަށް

ނުވަތަީއިޝްތިހާރުތައްީނުވަތަީޕްރޮގްރާމްތައްީނުވަތަީީފޮނުވާީއިޝްތިހާރުތަކާއިީޕްރޮގްރާމްތައްީހޯދުމުގެީގޮތުން



 

4 
 

އަދި،ީޕްރޮގްރާމްީޝެޑިއުލުންީއުނިކުރުމަށްީއެންގުންއެީބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެީީއެީނޫންވެސްީއެފަދަީކޮންޓެންޓް .ީ
އެީބް ރޯޑްކާސްޓަރަކަށްީދޫކޮށްފައިވާީލައިސަންސްީމިފަދަީކަމެއްީނުވަތަީކަންކަންީތަކުރާރުކޮށްީކުރަމުންދާނަމަީ،

 ބާޠިލްކުރުމަށްީކޯޓަށްީހުށަހެޅުން.
ީ

ން .5 ޅު ހެ ށަ ީހު  ރިޕޯޓް

ީރިޕޯޓް ީނިންމިގޮތުގެ ީމައްސަލަ ީބެލުމަށްފަހު ީމައްސަލަތައް ީބަލާ ީގުޅިގެން ީޝަކުވައާ ީފަދަ ީބަޔާންކުރާ ީއުސޫލުގައި ީމި
ީވާނެއެވެ.ީއިލެކްޝަންސްީކޮމިޝަނަށްީފޮނުވަންީދުވަހުގެީތެރޭގައ3ީިއާންމުކުރާީދުވަހުންީފެށިގެންީ

ީ
ށްީ .6 ލަ ސޫ ންއު ށު ީފެ ން ރަ ކު ލު ީޢަމަ

ީ ީއުޞޫލު ީމި ީފަށާނީ ީޢަމަލުކުރަން ީއުޞޫލަށް ީމި ީކޮމިޝަނުން ީސަރުކާރުގެީފާސްކޮށް ީވެބްސައިޓް/ދިވެހި ކޮމިޝަންގެ
ީ.ދުވަހުންީފެށިގެންނެވެީޝާއިޢުކުރާގެޒެޓްގައިީ

ީީ

__________________ީ

 

 

 

 

 

 

 


