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 ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު 

 
 ތަޢާރަފް  .1

 36ގެ ޤާނޫނު(  މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ރައްކާތެރިކުރުމާއި )އަބުރު 2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،މިއީ
، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 19ގެ ޤާނޫނު( މުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު) 2010/16ޤާނޫނު ނަންަބރު  ވަނަ މާއްދާއާއި

ެއ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ  ވަގުުތ، މުންދާލައިވް އިވެންޓެްއ ގެނެސްދެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު
ނޑާލުމުގައި ޚިލާފުވެގެން އި ގަވާއިދާޓެއްޓެއް ޤާނޫނާކޮން މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެ ފަދަ މައްސަލަތަކާއި ޢަ މެދުކަ

ލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުްނނަށް އެންގުމާބެޭހ ޓާލައިވް އިވެންޓްތަްއ ހުއްފައިވާ "ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެކުލަވާލާ
 " އެވެ.އުސޫލު

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޒިންމާ  .2

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަބުރު ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅު ،ލައިވް އިވެންޓެއްގައި
ނޑާލުމަކީ އެ  ހަމަތަކާ ތައާރުޒުވާ ކޮންޓެންޓެްއ ހިމެނިއްޖެނަމަ އެ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަގުތުން މެދުކަ

 ޒިންމާއެކެވެ.އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ 

 ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން ޝަކުވާ ލައިވް އިވެންޓާގުޅޭ  .3
 
ވަނަ  11ގެ ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ރައްކާތެރިކުރުމާއި އަބުރުއިވެންޓެއްގައި  ލައިވް 3.1

 ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެންއާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް  ކަމުގެ ބަހާއި ޢަމަލު(މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހުނުމާއްދާ )
އަްށ ވައިބަރ  7983353ޯފުނ ނަންބަރ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާީނ ކޮމިޝަންގެ ހޮޓްލައިން 

 އަށެވެ. info@broadcom.org.mvމެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް 
  ޅޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކށެވެ.ހެހުށަ ޝަކުވާބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ގައިވާ  3.1މި އުސޫލުގެ  3.2

 ުނަވތަަ؛ ފަރާތް ކަމަށް ުތހުމަތުކުެރވޭއަބުރާ ބެހެވުނު 3.2.1
 ކަމަށް ުތހުމަތުކުެރވޭ ފަރާތެއް ލިޔުމުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު؛ ނުަވތަ އަބުރާ ބެހެވުނު 3.2.2
 ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާ؛ 3.2.3
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މިހާރު  ،ގެ ނަާމއިބުރާ ބެހެުވނުކަމަްށ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުމި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ުހށަހަޅާއިރު، އަ
އަދި ޝަކުވާ  ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ކޮޕީއަދި އައި.ޑީ ކާޑު  ފޯނު ނަންބަރު، އެޑްރެސްއުޅޭ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފރާތެއްނަމަ، އަބުރާ ބެހެވުނުކަމަްށ ތުހުަމުތ  3.2.2ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މި އުސޫލުގެ 
ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތެްއ ލިޔުމުްނ ބުާރ ބެހެުވނުމައުލޫމާތުެގ އިތުރަށް އަ ގެކުރެވޭ ފަރާތު

 ޔުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުަކން އިނގޭނެ ލި
 ޚިޔާލު  ރައްކާތެރިކުރުމާއި އަބުރުމައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ބާވަތުގެ ގައިވާ  3.1މި އުސޫލުގެ  3.3

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެ އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުްނ  11ގެ ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ
ށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ މާއްދާެގ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން އެ އިވެންޓްެގ ދިޔަ ބްރޯޑްކާސްޓަރަ
 އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހުއްޓާނުލައިފިނަމައެވެ. ،ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގައި އަބުރު ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅު އިވެންޓެއްގައި ލައިވް 3.3
ވާ ހަމަތަކާ ތައާުރޒުވާ ކޮންޓެންޓެއް ހިމެނިއްޖެކަަމށް ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް ޮމނިޓަރިންގ ބަޔާންކޮށްފައި

އަށް ނުވަތަ ކޮމިަޝނުގެ ެމންބަރަކަށް ެފނިއްޖެނަމަ، ެއ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޮކމިޝަނުގަިއ 
ނުވަަތ ވައިބަރ  ން ނުވަަތ އެސް.އެމް.އެސް އިންއެދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ިމ ަފދަ މައްސަލަތައް ފޯނު

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށްމެދުވެރިކޮށްވެސް 
ނޑައަޅާ  3.5 ލައިވް އިވެންޓަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބަާލނީ މި ކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކަ

ޝަނުގެ ކުއްލި މައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމި ،ނިޒާމުގެ ދަށުންނެވެ. މި ގޮތުން ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް
ނޑައަޅާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްއެއްގައި މަޝްަވރާކުރުމަށް  ބައްދަލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަ
ނިންމިދާނެއެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމާ ހާލަތްތަކުގައި އެ މައްސަލައަކާ 

އަވަހަކަށް ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ުހަށހަޅައި އެ  ގުޅިގެން ނިންމޭ ގޮތުގެ ލޮގް ސޭވްކޮށް އެންމެ
 މައްސަލައެއް ނިންމި ގޮތް ޔައުމިއްޔާކުރަންވާނެއެވެ.

 
 މަލާތްކުރުން މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މުޢާ  ލައިވް އިވެންޓްގެ  .4

 
އަބުރު އިވެންޓެްއގައި  ލައިވްތެރޭގައި،  )ހައެއް( ގަޑިއިރު 6 ވަގުތުްނ ފެށިގެން މި އުޞޫލު އާންމުކުރާ 3.1

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަާކ ތައާރުޒުވާ ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅު
މުޢާމަާލތުކުރެވޭނެ ހޮޓްލަިއން ނަްނބަރަާކއި އީމެއިލް  ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެްނ ކޮމިޝަުނން އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ

ފޯުނ ނަންބަރ ރެސް އެއް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކުވެސް ކޮމިޝަންގެ ހޮޓްލައިން އެޑް
އަށް އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  7983353

info@broadcom.org.mv ޭެނ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، ބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ މުޢާމަލާތުކުރެވ
)ސައުވީސް(  23ހޮޓްލައިން ނަންބަުރ ނުވަތަ ީއމެއިލް އެޑްރެހަށް އަންަނ ބަދަުލ، އެ ބަަދލެއް އަންަނތާ 

 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  އުޞޫލު ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެނެގުމާބެހޭ  
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ލައިވް އިވެންޓެއްގައި މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހެވިއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފަދަ މީހުން ޝަކުާވ  3.2
 ކުރަންވާނެއެވެ. ށްޓަކައި ހާއްސަކޮށްފަިއވާ ވަކި އުޞޫލެއް ކޮންމެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކުވެސް އާންމުހުށަހެޅުމަ

 
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ފޮނުވާ ލައިވް އިވެންޓަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަަންށ ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލައިވް ފީޑް  3.3

ނޑާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ައންގާ އެންގުންތައް އެސް.އެމް.އެ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް -ސް އިން ނުވަތަ އީމެދުކަ
އެންގިދާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ ހާލަތުގައި މުޢާމަާލތުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ދީފައިވާ ނަންބަަރްށ 

މެއިލް އެޑްރެސްއަށް ފޮނުވޭ މެސެޖެއް އެ ފަރާތަށް ލިބިއްޖެކަްނ -ކޮށްގެން ނުވަތަ އީއެސް އެއްއެސް.އެމް.
ކަމުގައި ރަްއދުވީށް( ފޯުނން ނުވަތަ ސިސްޓަމުން ދައްކާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އެ މެސެޖެއް )ޑެލިވަރ ވެއްޖެކަމަ

 ބެލެވޭނެއެވެ.
 
ލައިވް އިވެންޓްތަކާ ގުޅިގެން ުހށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި މުާޢމަލާތުކުރުމަްށ  3.3

 ބޭނުން ކުރާނީ:
     އަދި، 7983353 މޮބައިލް ނަްނބަރ:

 އެވެ.  complaints@broadcom.org.mvމެއިލް އެޑްރެސް:-އީ
 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން  .5
 

ނޑާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް އަންގާނީ،   ވަނަ ނަންބަރުގައި  3މި އުސޫލުގެ ލައިވް އިވެންޓެއް މެދު ކަ
ހެިޅ ފަރާތުގެ އަބުާރ ަމއްސަލަ ބެލުމަށްފަުހ އެ އިެވންޓެއްގައި މައްސަލަ ހުށަބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަީތން 

 މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ  ޚިޔާލު ރައްާކތެރިކުރުމާއި އަބުރުނުވަތަ ބެހެވިއްޖެކަމަށް ނުަވތަ ބެހެުމްނދާކަމަށް 
ކޮންެޓންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްްޓކުރަމުންދާކަމަށް  ހަަމތަކާއި ތައާރުޒުެވދާނެފަދަޤާނޫނުގެ 

ރުންގެ މައްސަލަ ގޮތުން އަންގާ އެންގުންތަކާ ޚިލާފްވާ ބްރޯޑްކާސްޓައެވެ. މި ާހލަތެްއގަ ނިންމައިފިކޮމިޝަނުން 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު  ކޮމިޝަނުން ބަލައި އެފަދަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު

 .އަޅަންވާނެއެވެ
 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .6
 

 ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ. ފަށާީނ މި އުޞޫލު ފާސްކޮށް ޝާއިޢުކުރާ މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
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