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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހއި ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ 
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުރުަމހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00  ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ޮފުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2018 އޮގަސްޓު 13 – 1439 ޛުލްޙިއްޖާ 2ތާރީޚު 138އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

   ،ންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއިކެންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބީ 

  އުޞޫލު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ 
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  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

   ،ންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއިކެންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބީ 

  އުޞޫލު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ 
  

  ތަޢާރަފް  .1
ންތިޚާބެއްެގ ން އި ގެ ދަށު ވަނަ މާއްދާ 30މު ޤާނޫނު) ގެ ން(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާ 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ) 

ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  ޓުންއެ ކެންޑިޑޭ ،ޓުންނަށާއި ކެންޑިޑޭވާދަކުރާ އެ އިންތިޚާބެއްގައި  ،ދުވަސްވަރު
ފޮނުވުމަށް  އިޝްތިހާރު ޕްރޮގްރާމާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ،ންނާއިކެންޑިޑޭޓު އެ  ؛ޚާއްޞަކޮށްގެން

ނޑައެޅުމާއި ޢަމަލުވަގުތު ދިނުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ  ،ކުރަންވީ ހަމަތައް ކަ
      ،ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ކޮމިޝަނަށް ، އިމުކުރުމާޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު 

. އުޞޫލެއެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ    ވެ
އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ،ންނަށާއިކެންޑިޑޭޓުއެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވާ  ،އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރު (ށ) 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ންނާއި ކެންޑިޑޭޓުޚާއްޞަކޮށްގެން އެ  ޕާޓީއަކަށް
  މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ދައްކަންވާނީ ޕްރޮގްރާމާއި އިޝްތިހާރު

 ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއިންނަށް ކެންޑިޑޭޓު(ނ) މި އުޞޫލުގެ ނަމަކީ "އިންތިޚާބީ 
  " އެވެ.އުޞޫލުއިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ 

 
  ޚާއްޞަކޮށް ވަގުތު ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުންކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  .2

  

       ޚާއްޞަކޮށްގެން  ޕާޓީއަކަށް  ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި(ހ) 
 ޕްރޮގްރާމާއި ގޮތުން ހޯދުމުގެ ތާއީދު ޕާޓީއަކަށް  ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު އެ  ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ

 ޝެޑިއުލުގައި  ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ  އެ ރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްބް ކޮންޓެންޓެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު
  .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ އުޞޫލުން ދޭ ހިލޭ ނުވަތަ އުޞޫލުން ވިޔަފާރީގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ތިރީގަިއ ންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތުދޭންވާނީ ކެންޑިޑޭޓު (ށ) އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ 
. ހަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން    ހަމަ ަކމާއެކުގައެވެ

 ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ހިލޭ ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކުމަށް ންނަށް ކެންޑިޑޭޓު އްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،މި މާ. 1
އިންތިޚާބުގައި  ،މާއި ވިއްކާ އަގުތައްވިއްކާކަ ،ނަމައެ ވަގުތުތައް ވިއްކާ  ،ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުތަކާއިބްރޯޑްކާސްޓަރުން 

   ބައިވެރިާވ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  48 .  ބްރޯޑްކާސްޓަރު(ސާޅީސް އަށެއް   އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ

ތާއީުދ  ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ ެކންޑިޑޭޓަކު  އެ ،ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަކަށްއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އަދި . 2
  ޕާޓީއަކުން  ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ  ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކުޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތެއް  ހޯދުމަށްޓަކައި
 ،ކުރުމަށްފަހުޤާއިމްބްރޯޑްކާސްޓަރު ނިޒާމެއް  ފަސޭހަ އެކަމަށް އެދި އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ހުށަހެޅޭނެ ،ބޭނުންވާނަމަ
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ންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ކެންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ 
  އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.މި ނިޒާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  (ސާޅީސް އަށެއް) 48ގިނަވެގެން 

ނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު ކެންޑިޑޭޓަމިގޮތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް  .3 ކަށް ދޭން ކަ
ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓައަނެއް 

ނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައިވެސް އެއް  ގައިމި މާއްދާގެ (ރ) ، އަދި ކަށް ދޭން ކަ
ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްނުވަތަ  ށްކެންޑިޑޭޓަވަގުތު އަނެއް 

  ނުވާނެއެވެ.
މަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދު. 4

ޕާޓީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ވަގުތުތައް ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭުޓންނަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ  ،ވިއްކާނަމަ
  ވިއްކަންވާނީ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއް އަގެއްގައެވެ.

  
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ގައިވާ ވަގުތުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލު އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންމި  .1) ނ(

ނޑު  ވާނީކުރަންޚާއްޞަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންެގ ނަމަވެސް،  ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭަގއެވެ. އާ 12:00އިން  09:00ރޭގަ
 ގޮތެއްަގއިހަމަހަމަ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށްއެހެން ވަގުތުތައް ން ގައިވާ މި ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުލުޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއު

  ހުރަހެއްނާޅައެވެ. އުޞޫލު މަކަށް މިޚާއްޞަކުރު
 އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓައެއް  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،) ށ( މާއްދާގެ މި . 2

އިންތިޚާބުގައި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި  ،ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ދީފައިވާވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު  ވާގޮތަށްހަމަހަމަ
 އަދި ދީފައިވާނަމަ،ތައް ވަގުތުބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ާވގޮތަށްހަމަހަމަވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

  ނަމަ، ިވއްކާފައިވާވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަށް 
.އަގުތައް  އެ ވިއްކާފައިވާ ވަގުތުގެ    ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމައެވެ

ކުރާއިރު،  ޚާއްޞަގުތު ވައެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަގެ ދަށުން އަކުރު. މި 3
)  30މަދުވެގެން  ކުފަހަރަކޮންމެ  ވަގުތު ޚާއްޞަކުރާ ފަރާތަށް    މިނެޓުގެ ވަގުތެއް ދޭންވާނެއެވެ.(ތިރީސް

ސަލައެއް ދިމާވެގެން ޓެކްނިކަލް މައް ނުވަތަ ކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މެދުކަނޑާލަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި. 4
ކޮށްފައިވާ ވަގުތު ފަސްކުރަންޖެހިއްޖެ ޚާއްޞައެ ކެންޑޭިޑޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ  ށް ންނަކެންޑިޑޭޓު
ީވ އެންމެ  އެ ވަގުތުގެ ބަދަލުގައި، ގުތު ފަސްކުރަންޖެހުނު ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އައުމާއެކުއެ ވަ ،އަތުވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް

  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ވަގުތު އެއަރޓައިމް  އަވަހަކަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  ނުވަތަ ށްންނަކެންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ  ) ރ(
 ،ވިއްކުމަށް ލާޒިމުވާނީ ވަގުތު ވަގުތު ދިނުމަށް ނުވަތަ  ތްވާގޮތުގެމަތިން، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންއެއްގޮ އުޞޫލާމި 

ތާރީޚުން ފެށިގެން  ންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ 
  އާ ހަމައަށެވެ. 06:00ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު  ލާއިންތިޚާބުގެ ވޯޓު 

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އެނގޭނެެހން  އްއަދި ވިއްކާ އަގުތަ ންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތު ކެންޑިޑޭޓު. 1) ބ(
(ސާޅީްސ  48ންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ކެންޑިޑޭޓު
 ( . ކާސްޓަރު ބްރޯޑް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަށެއް   ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ވަގުތު  އަކަށް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކެންޑިޑޭޓަކުއެ  ،ން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސްޓަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުބްރޯޑްކާ .2
ވަނަ  2އަދި މި އުޞޫލުގެ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތާއަކު އެއްފަހަރުހަފު ،ކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުޚާއްޞަ
  ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ (ސާޅީސް އަށެއް)  48ގިނަވެގެން  ،ންކޮށަްފއިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން (ރ) ގައި ބަޔާ މާއްދާގެ

. މި ވަގުތު ޚާއްޞަކުރިގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް   ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު، އެއީ ކޮން  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައިށް ކެންޑިޑޭޓައިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ   )ޅ(
  ވާނެއެވެ.ގެނެސްދޭން މެސެޖެއްފައިވާ ވަގުތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޮށްޚާއްޞަކަށް ކެންޑިޑޭޓަ

  
  ވަގުތުގައި ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓަށް ޒިންމާވުން  ހިލޭ ދޭ ނުވަތަ  ވަގުތުގައި  ވިއްކާ  ގެން ންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކެންޑިޑޭޓު  .3

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ  ންނަށް ނުވަތަކެންޑިޑޭޓުގޮތުގެ މަތީން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއުޞޫލުމި 
އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  ވާނީނަގަން ކުރުމުގެ ޒިންމާޓްގައި ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްގެ ތެރޭއްސަކުރާ ވަގުތުޚާ

. އަދި މި ގޮތުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓެއް  ) 2010/16ޤާނޫނު ނަންބަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރެކެވެ އާ  (ބްރޯޑްކާސްޓްކުުރމުގެ ޤާނޫނު
ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ  ކަމާބެހޭ ،އެ މައްސަލައެއް ،މަކަމަށް ފެނިއްޖެނަޚިލާފުވާ ނޫނަކާ ޤާ އެނޫން އެހެންނުވަތަ 
. ތެރެއިން    ބަލައި، އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

  
  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން  .4

ންނަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓު ،އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުން ންޑިޑޭޓުކެ ބެއްގައި ވާދަކުރާ އިންތިޚާ  (ހ)
)  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު  ޚިލާފުވެްއޖެ ކަމަށް  އުޞޫލާމި އާއި (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާްނމު ޤާނޫނު

"އިންތިޚާބީ ގައިވާ  1ލު މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ 
" މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ންނަށް ކެންޑިޑޭޓު ވަގުތު ދިނުމާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
 " އަށinfo@broadcom.org.mvްމެއިލް މުެދވެރިކޮށް "-ފުރުމަށްފަހު އީ ށެވެ. ނުވަތަ، މި ފޯމުނަކޮމިޝަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ވެސް ޝަކުވާ ފޮނުވައިގެން
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ އުޞޫލުމި  އިނު) އާމު ޤާނޫންޢާ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު . 1 (ށ)

މުގެ ޝަކުވާ ކަށް ވަގުތު ދޭކަކެންޑިޑޭޓައެއްވެސް ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަށް ނުވަތަ  ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު 
  .އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެޅޭނީ ހުށަހެ
  ޖެންޓު އިންތިޚާބީ އޭރަސްމީ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭޓު ބެއްގައި ވާދަކުރާއިންތިޚާ(ހ) 
  ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކެންޑިޑޭޓު ބެއްގައި ވާދަކުރާއިންތިޚާ(ށ) 

(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސްވަނަ ނަންބަރު 1 (ށ) ގެ މާއްދާގެމި  . 2
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެްސ އުޞޫލުމި  އާއިޢާންމު ޤާނޫނު) 

     ްނ ކޮމިޝަނު ،ނަމަކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެކަށް ވަގުތު ދޭކަމަށް ކެންޑިޑޭޓަސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ 
 އެވެ.ވާނެބަލަންއްސަލަތައް މަ އެ

ން ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ކޮމިޝަނުމާއްދާގެ ވަނަ  4ގެ އުޞޫލު (ނ) މި 
  ތު" ގެ ދަށުންނެވެ.އަ"އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމުެގ އިޖުރާ ޢާންމުކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ރައްދުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް  ،ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި އުޞޫލާމި   (ރ)
)  48ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް  . ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުަގިއ  ގަޑިއިރު(ސާޅީސް އަށެއް ދޭންވާނެއެވެ

ކަމަށް ބަލައި އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ، ނަމަމިޝަނަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮ ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ފަރާތުންމައްސަލަ ރައްދުވާ 
 މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

 
  ފިޔަވަޅު އެޅުން  .5

  

ޚިލާފަށް އެއްވެސް  އުޞޫލާވަނަ މާއްދާއާއި މި  30ގެ  (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) 2008/11ނޫނު ނަންބަރު ޤާ
     ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ( 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ަނމަސާބިތުވެއްޖެކަން ށްފިބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޢަމަލުކޮ

  ޅަންވާނެއެވެ.ފިޔަވަޅު އަ ތަރުތީބުން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ  44
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 ؛ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުން .1
 ؛ޝާއިޢުކުރުންކޮށް ޢާންމުބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ދެވޭ އިންޒާރެއް  .2
ކޮމިޝަނުން އަންގާ ވަގުތެއްގައި ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުށުެގ އިޞްލާޙެއް ޢާންމުކުރުމަށް ނުވަތަ   .3

  ؛ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެންގުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބަޔާނެއް 
         މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި،  ،ނަމަޚިލާފުވަމުންދާތަކުރާރުކޮށް  އުޞޫލާބްރޯޑްކާސްޓަރަކު މި  .4

އުނިކުރުމަށް  ވަކި މުއްދަތަކަށް  ބައެއް  ޝެޑިއުލުންޕްރޮގްރާމް ލް ނުވަތަ އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއު
  މުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެންގު

  
 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން  .6

މައްސަލަ  ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު، ގުޅިގެން މައްސަލަތައް އަކާ ޝަކުވަ ވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭގައިއުޞޫލުމި 
 އެ ރިޕޯޓު  ތެރޭގައި ގެގަޑިއިރު) އަށެއް  (ސާޅީސް 48ގިނަވެގެން ފެށެިގން  ވަގުތުން  ކުރާ ޢާންމު ޓުނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ

 ވާނެއެވެ.ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންއި
 

  އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .7
ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޝަނުން މި އުޞޫލު ފާސްކޮށް

 ފެށިގެންނެވެ.

  
  މާނަކުރުން  .8

 ތިރީގައި ކަށް ދީފައިއެވަނީ ބާރާތްތައަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢި ހިނދަކު، ންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައިގައި އެހެއުޞޫލުމި 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީކެންޑޭިޑޓު" (ހ)    ވެ.ންނަށެކެންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ  ،ން
" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ " (ށ)  މެންބަރެއްގެ  ކުކެންޑިޑޭޓަ ިއންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ،ސިޔާސީ ޕާޓީ

  ށެވެ.ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޮތުގައި
" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ނ)    މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ. ،"ކޮމިޝަން
  އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ،"ހަފްތާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ރ) 
" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ބ)  ) ގެ( 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ބްރޯޑްކާސްޓަރު ދަށުން  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
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