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 މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
 މާލެ،           

 .ދިވެހިރާއްޖެ        
  

 
 ވަގުތުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާގެ ލުއި ލޯކަލް ކައުންސި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ

 ލު ސޫއުއިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ  ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

 
 ތަޢާރަފު  .1

ރައްޔިތުންގެ ، ންގެ ދަށުވަނަ މާއްދާ 30މު ޤާނޫނު( ގެ ން)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާ 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ)ހ( 
  ،ޓުންނަށާއިކެންޑިޑޭވާދަކުރާ  ގައިއެ އިންތިޚާބު ،ދުވަސްވަރު ގެންތިޚާބުއި ގެލުއި ލޯކަލް ކައުންސިމަޖިލީހާ

ންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުއެ  ؛ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޓުންއެ ކެންޑިޑޭ
ހަމަތައް ކުރަންވީ ޢަމަލުފޮނުވުމަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ތިހާރުސްއިޕްރޮގްރާމާއި ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

، އިޝަކުވާ ހުަށހެޅޭނެ ިނޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު  ،ކަނޑައެޅުމާއި

 ވެ. ލެސޫއުއެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ  ،ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަްއ ބެލުމާއިކޮމިޝަނަށް 
އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ،ންނަށާއިކެންޑިޑޭޓުއެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވާ  ،ދުވަސްވަރުގެ އިންތިޚާބު )ށ( 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ންނާއި ކެންޑިޑޭޓުޚާއްޞަކޮށްގެން އެ  ޕާޓީއަކަށް
 މަތިންނެވެ. ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެސޫމި އު ދައްކަންވާނީ ތިހާރުސްޕްރޮގްރާމާއި އި

ންނަްށ ކެންޑިޑޭޓު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ގެލުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސި" ،ލުގެ ނަމަކީސޫ)ނ( މި އު
 އެވެ." ލުސޫއުއިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

 
 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 ތިހާރުސްއި

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ލުންސޫއު ދޭ ހިލޭ ނުވަތަ ،ލުންސޫއު ވިޔަފާރީގެ ،ވަގުތު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ
ތިރީގައި ންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތުދޭންވާނީ ކެންޑިޑޭޓު)ށ( އިންތިޚާުބތަކުގައި ވާދަކުރާ 
 އެކުގައެވެ.  ހަމަކަމާހަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން 

` 
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 ހޯދުމަށްޓަކައި ހިލޭ ދޫކުރުަމށް ނުވަތަ ވިއްކުމަށް ތާއީދު ންނަށް ެކންޑިޑޭޓު އްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،މި މާ. 1
އިންތިޚާބުގައި  ،މާއި ވިއްކާ އަގުތައްއެ ވަގުތުތައް ވިއްކާނަމަ ވިއްކާކަ ،ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުތަކާއިބްރޯޑްކާސްޓަރުން 

  ގިނަވެެގން ކުރާ ވަގުުތން ެފށިގެން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަްނތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނން އިޢުލާނު
 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުލާނު )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރު 48

 ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ ެކންޑިޑޭޓަކު އެ ނުވަތަ ،ކެްނޑިޑޭޓަކަށްއިންތިޚާބުގަިއ ވާދަކުރާ  )މި "އަދި" ކަނޑައިުލން(އަދި . 2
 ނިސްބަތްވާ  ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކު ،ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތެއް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޕާޓީއަކަށް
ނިޒާމެއް  ފަސޭހަ ކަމަށް އެދި އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ހުށަހެޅޭނެ އެ ،ބޭނުންވާނަމަ  ޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ

ނަްނތައް އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ންގެ ެކންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ  ،ކުރުމަށްަފހު ޤާއިމްބްރޯޑްކާސްޓަރު 
މި ނިޒާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  )ސާޅީސް އަށެއް( 48ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން އިޢުލާނު
 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުލާނު

ކަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަގޮތަށް ފުރުޞަުތ ިދނުމުގައި އެއް  މި .3
 ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަ

ރެ އިތުރު ކަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުކެންޑިޑޭޓަވެސް އެއް  ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި، އަދި
ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެްނ  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަްތވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްުނވަތަ  ށްކެންޑިޑޭޓަވަގުތު އަނެއް 

 ނުވާނެއެވެ.
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު . 4

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ުނވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ވަގުތުތައް  ،ވިއްކާނަމަ
 ހުރިހާ ފަރާތަކަށްެވސް އެއް އަގެއްގައެވެ.ވިއްކަންވާނީ 

 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ގައިވާ ވަގުތުބްރޯޑްކާސްަޓރުންގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލު ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންސޫމި އު .1( ނ)

  ނެއެވެ.ވާކުރަންޚާއްޞަ
 އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓައެއް  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،( ށ) މާއްދާގެމި . 2

އިންތިޚާބުގައި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި  ،ނީކަމުގައި ބެލޭ ދީފައިވާވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު  ވާގޮތަށްހަމަހަމަ
 އަދި ދީފައިވާނަމަ،ތައް ވަގުތުބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ވާގޮތަށްހަމަހަމަވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

  ނަމަ، ފައިވާއިކަވިއްވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ ެއ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްާވ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 
 ނަމައެވެ.  ވާ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅައިފައިއަގުތައް  ވަގުތުގެފައިވާ އިކައެ ވިއް

ކުރާއިރު،  ޚާއްޞަގުތު ވަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަގެ ދަށުން އަކުރު. މި 3
 ދޭންވާނެއެވެ.ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަގުތެއް  އެކަށީގެންވާ ކުކޮންމެ ފަހަރަ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރާ ފަރާތަށް

ސަލައެއް ޓެކްނިކަލް މައް ނުވަތަ  ލަތެއްގައިހާޖެހިއްޖެ  ލަންައިކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މެދުކަނޑ. 4
ކޮށްފައިވާ ވަގުތު ޚާއްޞަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ުނވަތަ  ށްންނަކެންޑިޑޭޓުދިމާވެގެން 

 ، ލަތު ނިމުމަކަށް އައުމާއެކުހާއެ ވަގުތު ފަސްކުރަންޖެހުނު  ،އަތުވެއްޖެނަމަ ލަތެއްހާފަސްކުރަންޖެހިއްޖެ 

 ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  އެ ވަގުތުގެ ބަދަލުގައިއެ މެދުކެނޑުނު ވަގުތުްނ އުިނވި މިންވަރުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ނުަވތަ 
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ވަގުތު އެއަރޓައިމް 

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ށްންނަކެންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ  ( ރ)
އިންތިޚާބުގައި  ،ވަގުުތ ދިނުމަށް ނުަވތަ ވިއްކުމަށް ާލޒިމުވާނީ ތްވާގޮތުގެމަިތން، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންއެއްގޮ ލާސޫއުމި 

 ލާ ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ންގެ ނަްނަތއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކެންޑިޑޭޓުބައިވެރިވާ 
 އާ ހަމައަށެވެ. 6:00ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                      924 އަދަދު:                                  48 ލިުއމް: ވޮ
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އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އެނގޭނެެހން  އްވިއްކާ އަގުތަ އިންނަްށ ިހލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތާ ެކންޑިޑޭޓު. 1( ބ)
)ސާޅީސް  48ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން  ންގެ ނަންތައް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކެންޑިޑޭޓު
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ފޯމެޓެއްގައި  ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައިއަށެއް( 

 އަކަށް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކެންޑިޑޭޓަކުއެ  ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ންލުޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ  .2
ންކޮށްފައިވާ )ރ( ގައި ބަޔާ މާއްދާގެ ވަނަ  2ލުގެ ސޫ މި އު ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކިގުވަ ކުރިޚާއްޞަ

މި ވަގުތު ޚާއްޞަކުރިގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ )ސާޅީސް އަށެއް(  48ގިނަވެގެން  ،މުއްދަތު ނިމުމުން
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ރިޕޯޓެއް 

 ކޮންޓެންްޓ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު،  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައިށް ކެންޑިޑޭޓައިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ  (ޅ)
 ވާނެއެވެ. ގެނެސްދޭންއަންގައިޭދ މެސެޖެއްފައިވާ ވަގުތެއްކަން ކޮށްޚާއްޞަ ކަށް ކެންޑިޑޭޓައެއީ ކޮން 

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

ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ިނސްބަތްވާ  ންަނށް ނުވަތަކެންޑިޑޭޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލުސޫއުމި 
އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  ވާނީނަގަން ކުރުމުގެ ޒިންމާޓްގައި ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްގެ ތެރޭކުރާ ވަގުތުޞައްޚާ

 ކަމާބެހޭ  ،އެ މައްސަލައެއް ،މަކަމަށް ފެނިއްޖެނަޚިލާފުވާ ޫނނާޤާބްރޯޑްކާސްޓަރެކެވެ. އަދި މި ގޮތުން ފޮނުވާ ކޮންެޓންޓެއް 
 ބަލައި، އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިަޝނަށް ލިިބދޭ ބާރުގެ ތެރެއިން

 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން  .4

ންނަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓު ،ކުރުމަށްފަހު  ން އިޢުލާނުންޑިޑޭޓުކެ ބެއްގައި ވާދަކުރާއިންތިޚާ )ހ(
ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް  ލާސޫއު މި އާއި )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު

"އިންތިޚާބީ ގައިވާ  1ލުގެ ޖަދުވަލު ސޫމި އު ،ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ
" މެދުވެރިކޮށް މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ވަގުތު ިދނުމާގުޅޭ ޝަކުވާ ުހށަހަޅާ ފޯމު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ންނަށްކެންޑިޑޭޓު
 " އަށް info@broadcom.org.mvމެއިލް ެމދުވެރިކޮށް "-ފުރުމަށްފަހު އީ ށެވެ. ނުވަތަ މި ޯފމުނަކޮމިޝަ

 ވެސް ޝަކުވާ ހުށަެހޅިދާނެއެވެ.ފޮނުވައިގެން
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަަމތަާކ ލުސޫއުިމ  އިނު( އާމު ޤާނޫން ޢާއިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ) 2008/11ާޤނޫނު ނަންބަރު . 1 )ށ(

މުގެ ޝަކުވާ ކަށް ވަގުތު ދޭކަކެންޑިޑޭޓައެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ  ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު 
 .ޅޭނީ އަންނަނިވި ފަާރތްތަަކށެވެހުށަހެ
 .ޖެންޓުއިންތިޚާބީ އޭރަސްމީ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭޓު ބެއްގައި ވާދަކުރާއިންތިޚާ)ހ( 
 .ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ެކންޑިޑޭޓު ބެއްގައި ވާދަކުރާއިންތިޚާ)ށ( 

 2008/11ނަންބަރު  ާޤނޫނު، ނަމަވެސް އޮތް ގައި އެެހންވަނަ ނަްނބަރު 1 )ށ( ގެ  މާއްދާގެމި  . 2
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ލުސޫއުިމ  އާއި)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ާޢންމު ާޤނޫނު( 

ކޮމިޝަނަްށ ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ކަށް ވަގުތު ދޭކަމަށް ކެންޑިޑޭޓަ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ 
 އެވެ.ބަލަންވާނެއްސަލަތައް މަ ން އެކޮމިޝަނު ،ނަމަ

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

މައްސަލަ ރައްދުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް  ،ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ލާސޫއުމި  )ރ(
ފުރުޞަތުގައި  ދޭންވާނެއެވެ. ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދޭ ގަޑިއިރު)ސާޅީސް އަށެއް(  48ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                      924 އަދަދު:                                  48 ލިުއމް: ވޮ
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 ކަމަށް ބަލައިއެ ފުރުޞަުތ ދޫކޮށްލީ، ކޮމިޝަަނށް ހާިޒރުނުވެއްޖެ ނަމަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ފަރާތުންމައްސަލަ ރައްދުވާ 
 މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން  .5

ޚިލާފަށް އެއްވެސް  ލާސޫއުވަނަ މާއްދާއާއި މި  30ގެ  )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނުނ( 2008/11ނޫނު ނަންބަރު ޤާ
ވަނަ  44 ޤާނޫނު( ގެބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ) 16/2010ނަންަބރު ޤާނޫނު  ،ނަމަކަން ސާބިތުވެއްޖެށްފިބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޢަމަލުކޮ

 ޅަންވާނެއެވެ.ފިޔަވަޅު އަ ތަރުތީބުން މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންުކރާ
 ؛ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުން .1
 ؛ކޮށް ޝާއިޢުކުރުންންމުއާބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ދެވޭ އިންޒާރެއް  .2
ންމުކުރުމަށް ނުވަތަ އާކޮމިޝަނުން އަންގާ ވަގުތެއްަގއި ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެްއގެ މަތިން ކުށުގެ އިޞްލާޙެއް   .3

 ؛ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެންގުންންމުއާކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަނބުރާ ގެންިދޔުމަށް ބަޔާނެއް 
  މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ،ޚިލާފުވަމުންދާ ނަމަތަކުރާރުކޮށް  ލާ ސޫއު ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު މި  .4

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

 
 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން  .6

މައްސަލަ  ބަަލއި ނިންމުމަށްފަުހ، ގުޅިގެން މައްސަލަތައް އަކާ ވާޝަކު ުހށަހެޅޭވާ ގޮތަށް ކޮިމޝަނަށް ގައިލުސޫއުމި 
 އެ ރިޕޯޓު  ތެރޭގައި ގެގަޑިއިރު( އަށެއް )ސާޅީސް 48ގިނަވެގެްނ ފެށިެގން  ވަގުތުން ކުރާ ންމުއާ ޓުނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮުނވަން ވާނެއެވެ.
 

 ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ސޫ އު  .7
ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،ލު ފާސްކޮށްސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޝަނުން މި އުސޫމި އު

 ފެށިގެންނެވެ.
 

 މާނަކުރުން  .8
 ތިރީގައި އެވަނީ  ކަށް ދީފައިބާރާްތތަ ޒުތަކާއި ޢިފުައންނަނިވި ލަ  ހިނދަުކ، ންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހައިގައި އެހެލުސޫއުމި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
 ވެ.ންނަށެކެންޑިޑޭޓުއިްނތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ  ،ން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީކެންޑިޑޭޓު" )ހ( 
މެންބަރެއްގެ  ކުކެންޑިޑޭޓަ އިންތިޚާބުގައި ާވދަކުރާ ،ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީކެންޑިޑޭޓު ނިްސބަތްވާ " )ށ( 

 ށެވެ.ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޮތުގައި
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ. ،"ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީ )ނ( 
 އްތަދުވަހުން ފެިށގެން ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.ދީއާ ،ތާ" ކަމުގައި ބުނެަފއި އެވަނީފު"ހަ )ރ( 

ަދށުްނ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ) 16/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު "ބްރޯޑްކާސްޓަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،  )ބ( 
ގައި ހިނގާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާިއ ޙުޚަބަރާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން

 ޗެނަލްތަކަށެވެ.ޕްރޮގްރާމު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 
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 1ޖަދުވަލު  

 
 

 

 

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދިނުމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

 ލޫމާތުޢުަޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މ
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

   (ގެކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު) ުކާޑުގެ ނަންބަރދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

:ނިސްބަތް ޤައުމީ   އެއް ނަމަ(ސިޔާސީ ޕާޓީ)ރީ ނަންބަރު ަރަޖިސްޓ   

  އެޑްރެސް: މެއިލް އީ  ނަންބަރު: ުފޯނމޮބައިލް 
 

 ލޫމާތުޢުޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަ
  ނަން: ގެުނބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަ

 ލޫމާތުޢުަހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގެ މ
 ޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދިނުން ްނކެ ފާހަގަލާން( މައްސަލައިގެ ބާވަތް: )ގޮޅީގައި

 ގުޅޭ: ައާމަައްސަލ
  ނަން: ގެުމޕްރޮގްރާ

  :ުޚޮނުވި ތާރީފ  ޮނުވި ގަޑި:ފ

 :ުލސީުފހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަ

 

 

 

 

 
 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
 ރާރުވަމެވެ.ޤުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުގައި ދީފައިވާ މަުމފޯ މި
 

 ސޮއި:

 

 ކުންފުނީގެ ސިއްކަ

 :ުޚތާރީ ނަން:
 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
 ނަންބަރު:ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ގެނައި ފަރާތުގެ ނަން: ުމފޯ

 ސޮއި: ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން: ުމފޯ

 :ުޚބަލައިގަތް ތާރީ ުޯމފ މައްސަލައިގެ ތަރުތީބު ނަންބަރު:

 ޑިޑޭޓުން ްނޑިޑޭޓުންގެ އޭޖެންޓު ނުވަތަ ކެްނޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެްނގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅެނީ ކެ ުމާވަގުތު ދިނ ރަކުޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަްނއިންތިޚާބީ ކެ :ުޓނޯ

 ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށެވެ.
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