ތު ާ
ޢަ ާ
ގެާއިޖުރާ ާ
ެޅާޝަކުވާާބެލުމު ާ
ންާހުށަހ ާ
ކާާގުޅިގެ ާ
އިންތިހާބުތަ ާ
ދވަސްވަރު ާހުށަހެޅ ާޝަކުވާތައްާ
ހބުތައް ާބއްވ ާ ު
ގން ާއެ ާއިންތި ާ
މިއީ ާޤާނޫނު ާއަސާސީގައި ާކަނޑައެޅިފައިވާ ާއިންތިހާބުތަކާ ާގުޅި ެ
އަވަސް ާގޮތެއްގައި ާބަލާ ާނިންމުމަށް ާއެކުލަވާލެވުނު ާއިޖުރާތެކެވެާ .މި ާއިޖުރާތުގެ ާދަށުން ާބެލ ާމައްސަލަތަކަކީ ާދިވެހިރާއްޖގައިާ
ލައިސަންސްާހޯދައިގެންާބްރޯޑްކާސްޓްާނުވަތަާރީބްރޯޑްކާސްޓްާކުރާާޗެނަލްތަކާއި ާއެ ާޗެނަލްތަކުން ފޮނުވާ ާކޮންޓެންޓާ ާގުޅުން ާހުރިާ
ބތަކަށްާއަސަރުކުރުވަނިވިާކޮންޓެންޓްގެާމައްސަލަތަކެވެާ .
މައްސަލަތަކުގެާތެރެއިންާރާއްޖގައިާބާއްވާާއިންތިހާ ު
ކމިޝަނުންާކަނޑައަޅާާމުއްދަތެއްގެާތެރގައި ާހުށަހެޅ ާމައްސަލަތަކުގެާތެރެއިންާއިންތިހާބާާގުޅުންާ
މިާއިޖުރާތުގެާދަށުންާބެލނީޮ ،
ހުރިާމައްސަލަތަކެވެާ .
މި ާއިޖުރާތަށްާއަމަލުކުރާނީާ ،ވަކިާއިންތިހާބަކާ ާގުޅިގެން ާމި ާއިޖުރާތަށްާއަމަލުކުރުމަށްާކޮމިޝަނުންާނިންމުމުންނެވެާ .އެާގޮތުންާ
ނިންމާާނިމްމުމުގައިާ،މައްސަލަާބެލުމަށްާކަނޑައަޅާާމުއްދަތެއްާނިންމަންާވާނެއެވެ.

ލްާ ާ
ގެާތަފްސީ ާ
ނެާގޮތު ާ
ވާާހުށަހަޅާ ާ
 .1ޝަކު ާ
1.1

ރާއްޖގައި ާބްރޯޑްކާސްޓް ާނުވަތަ ާރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ާބެހ ާއެއްވެސް ާމައްސަލައަކާ ާގުޅިގެން ާމޯލްޑިވްސްާ
ލފައިވާ ާނިޒާމުގެ ާދަށުންާ ،އެ ާމައްސަލައެއް ާހިނގާާ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ާކޮމިޝަނަށް ާޝަކުވާ ާހުށަހެލުމަށް ާއެކުލަވާ ާ
ހޅަންވާނެއެވެާ ާ.
ވގެންާާ04ހަފްތާގެާތެރގައިާއެކަންާހުށަ ަ
ތާރީހުންާފެށިގެންާގިނަ ެ

ާ1.2

އްާ
ޅާ ާފޯމް"ގެ ާހުރިހާ ާމައުލޫމާތެ ާ
ނ ާމި ާކޮމިޝަނުން ާތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ާ"ޝަކުވާ ާހުށަހަ ާ
މިގޮތުން ާޝަކުވާ ާހުށަހަޅަންވާ ީާ
ފުރިހަމަކުރުމަށްާފަހުާއެވެާ .

ާ.1.3

ކޮމިޝަނަށްާމައްސަލަާހުށަހަޅާާފަރާތާާބެހާއެއްވެސްާމަޢުލޫމާތެއްާ،ކޮންމެހެންާހާމަކުރަންޖެހިއްޖެާހާލަތެއްގައިާމެނުވީާ،
މައްސަލަާހުށަހަޅާާފަރާތުގެާއިޒްނައާާނުލާާކޮމިޝަނުންާހާމައެއްާނުކުރާނެއެވެާ .

ާ
ާ
1

ާ

ލް ާ
ގެާތަފްސީ ާ
ނެާގޮތު ާ
ލާ ާ
ބަ ާ
ވާާ ާ
 .2ޝަކު ާ
ލާ
ފުރަތަމަާމަރުހަ ާ
ާ2.1

ސލައެއްާކޮމިޝަންގެާމެމްބަރުންނާާހިއްސާކުރެވނެއެވެާ .
މޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކާސްޓިންގާކޮމިޝަނަށްާހުށަހެޅާހުރިހާާމައް ަ

ާ2.2

ވތަާނޫންތޯާކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާޝަކުވާާހުށަހެޅތާާާ2
ވާއަކީާބެލނެާޝަކުވާއެއްތޯާނު ަ
މިާގޮތުންާހުށަހެޅިފައިވާާޝަކު ާާ
ކމިޝަންގެ ާޖަލްސާއެއްާ
ޓގެ ާރެކޯޑިންގ ާހޯދުމަށްފަހު ާ ޮ
ދުވަހުގެ ާތެރގައި ާމޮނިޓަރިންގ ާސެކްޝަން ާއިން ާކޮންޓެން ް
ލމާ ާބެހގޮތުން ާކަނޑައަޅާގޮތެއް ާމައްސަލަ ާހުށަހެޅި ާފަރާތަށް ާ(ާ 03ތިނެއް) ާދުވަހުގެާ
ބާއްވާނެއެވެާ .އަދި ާޝަކުވާ ާބެ ު
ތެރގައިާއަންގާނެއެވެާ .

ާ2.3

އކަމާާބެހާކޮންޓެންޓްާ
ކޮމިޝަނަށްާހުށަހެޅާޝަކުވާއަކާާގުޅިގެންާ،އެާމައްސަލައެއްާބެލުމަށްާކޮމިޝަނުންާނިންމުމުންާ ެ
އަދި ާލިޔެކިޔުން ،މައްސަލަ ާބަލާ ާނިމެންދެން ާރައްކާތެރިކަމާއެކު ާބެހެއްޓުމަށްާ ،މައްސަލަ ާރައްދުވާ ާސްޓޝަނަކަށްާ
ކޮމިޝަނުންާއަންގާނެއެވެާ .

ާ2.4

މިާ
ކޮމިޝަނުން ާބެލނެ ާކަމަށް ާކަނޑައެޅ ާމައްސަލަތަކުގެ ާތެރެއިން ާއިންތިހާބާ ާގުޅުންހުރި ާމައްސަލަތައް ާފާހަގަކޮށް ާ ާ
ހން ާމައްސަލަތައް ާކޮމިޝަނަށްާ
މައްސަލަތައް ާއަވަސް ާމައްސަލައެއްގެ ާގޮތުގައި ާބަލާނީ ާސީދާ ާކޮމިޝަނުންނެވެާ .އެހެނި ެ
ހުށަހެޅ ާޝަކުވާތައް ާބެލުމުގައި ާގެންގުޅ ާއުސޫލުން ާކުރިއަށް ާގެންދިއުމަށްޓަކައި ާއެކަމަށް ާހާއްސަކޮށްފައިވާ ާކޮމިޓީއަށްާ
ފޮނުވނެއެވެާ .

2.5

އނަމަާ ،އެ ާމައްސަލަާ
ތކުގެ ާތެރެއިން ާއެ ާމައްސަލައަކީ ާބރުން ާހުށަހެޅުނު ާމައްސލައެ ް
އިންތިހާބާ ާގުޅުންހުރި ާމައްސަލަ ަ
ނން ާނިންމާތާ ާ(ާ 02ދއް) ާމަސައްކަތު ާދުވަހުގެ ާތެރގައިާ ،އެ ާމައްސަލަ ާރައްދުވާ ާސްޓޝަނަކަށްާ
ބެލުމަށް ާކޮމިޝަ ު
ރއްކާތެރިކޮށްދިނުމާއިާ
ބލުމަށްފަހު ާއަބުރު ާ ަ
ލިޔުމަކުން ާއެކަން ާއަންގާނެއެވެާ .އަދި ާއެ ާމައްސަލައިގެ ާކޮންޓެންޓް ާ ެ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ާމިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާއި ާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ާކޯޑް ާއޮފް ާޕްރެކްޓިސްއާ ާޚިލާފުކަމަށް ާފާހަގަކުރެވާ
ފހަގކޮށް ާމި ާކަމުގައި ާލިޔުމަކުން ާކޮމިޝަނަށް ާޖަވާބުދާރީވުމަށް ާމައްސަލަ ާރައްދުވާާ
މައްސަލަތަކުގައިާ ،އެކަންކަން ާ ާ
ނއެވެ.
ސްޓޝަނަށްާ(ާ7ހަތެއް)ާމަސައްކަތުާދުވަހުގެާފުރުޞަތެއްާދެވ ެ

2.6

ާމިގޮތައް ާމައްސަލަ ާބަލާއިރު ާޖަވާބު ާދާރީ ާވުމަށް ާއިތުރު ާފުރުސަތެއް ާނުދެވނެއެވެާ .ދެވިފައިވާ ާމުއްގަތުގައި ާޖަވާބުާ
ދާރީނުވެވިއްޖެނަމަ ާލިބިފައިވާ ާހެކިތަކުގެ ާއަލީގައި ާމައްސަލަބަލާ ާނިންމުމަށް ާއެފަތާރުން ާއިއުތިރާޒް ާނުކުރާކަމުގައިާ
ގންާވެއެވެާ .
ބެލުމުގެާފުރިހަމަާއިޙްތިޔާރުާމިކޮމިޝަނަށްާލިބި ެ

ާ2.7

ނ ާނުވަތަ ާރިޕޯޓަރ ާގިނަވެގެން ާ(ާ 7ހަތެއް) ާދުވަހުގެ ާތެރގައި ާލިޔުމުން ާކޮމިޝަނަށްާ
މައްސަލަ ާރައްދުވާ ާސްޓޝަނު ްާ
ހޅިފައިވާ ާމައްސަލައަށް ާއިއުތިރާޒު ާނުކުރާކަމުގައިާ
ޖަވާބުދީފައި ާނުވާނަމަާ ،މައްސަލަ ާރައްދުވާ ާފަރާތުން ާހުށަ ެ
2

ބެލެވުނީއެވެާ.އަދިާ ާދެވަނަާމަރުހަލާގައިާބަލާާމައްސަލައެއްގެާގޮތުގައިާކޮމިޝަނުންާކުރިއަށްގެންދަންާނުވަތަާމައްސަލަާ
ގންާވެއެވެާ .
މޝަނަށްާލިބި ެ
ބަލާާނިންމުމުގެާއިހްތިޔާރުާކޮ ި
ާ2.8

އިންތިހާބާ ާގުޅުންހުރި ާމައްސަލަތަކުގެ ާތެރެއިން ާއެ ާމައްސަލައަކީ ާކޮމިޝަނުގެ ާއިސްނެގުމުގެ ާމަތީން ާބަލަން ާނިންމާާ
މައްސަލައެއްނަމަާ2ާ،ވަނަާމަރުހަލާގައިވާާގޮތުގެާމަތީންާއަމަލުކުރެވނެއެވެާ ާ.

ލާ
ނަާމަރުހަ ާ
ދެވަ ާ
2.9

މތުާ
ނ ާބަލާ ާމައްސަލަތައް ާތާވަލްކުރެވނީ ާއެ ާމައްސަލައެއް ާބެލުމަށް ާބނުންވާ ާމައުލޫ ާ
ދެވަނަ ާމަރުހަލާގައި ާކޮމިޝަނު ް
ނނެވެާ ާ.
ފުރިހަމަވާާތަރުތީބު ް

މށްފަހުާ
ވ ާގޮތަށްާބެލު ަ
ނ ާސްޓޝަނުންާޖަވާބުދާރީވެފައި ާ
 ާ2.10މައްސަލައާާގުޅުންާހުރިާކޮންޓެންޓްާއާއިާމައްސަލައާާގުޅގޮތު ް
ނނަމަާ،
އެާކޮންޓެންޓްާޤާނޫނާއިާގަވާއިދުާއަދިާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެާކޯޑްާއޮފްާޕްރެކްޓިސްއާ ާޚިލާފުވެފައިވާކަމަށްާފެން ަ
އެާޚިލާފުވާާމާއްދާތައްާފާހަގަކޮށްާކޮމިޝަނުންާރިޕޯޓެއްާއެކުލަވާލާނެއެވެާ ާ.
ާ 2.11ކޮމިޝަނުގެ ާއިސްނެގުމުގެ ާމަތީން ާބަލާ ާމައްސަލަތަކުގައިާ ،އެ ާމައްސަލައިގެ ާކޮންޓެންޓް ާބެލުމަށްފަހު ާއަބުރުާ
ނއި ާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ާކޯޑް ާއޮފް ާޕްރެކްޓިސްއާާ
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ާޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ާމިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫ ާ
ޚިލާފުކަމަށްާފާހަގަކުރެވ ާމައްސަލަތަކުގައިާ،އެާކަންކަންާފާހަގަކޮށްާއެާމައްސަލަާރައްދުވާާސްޓޝަނަކަށްާލިޔުމަކުންާ
އެކަން ާއަންގާނެއެވެާ .އަދި ާމި ާކަމުގައި ާލިޔުމަކުންާކޮމިޝަނަށް ާޖަވާބުދާރީވުމަށް ާމައްސަލަ ާރައްދުވާ ާސްޓޝަނަށް ާާ7
ފރުޞަތެއްާދެވނެއެވެާ .
(ހަތެއް)ާމަސައްކަތުާދުވަހުގެާ ު
އތުރު ާމަޢުލޫމާތު ާބނުންވާ ާނަމަާ ،މައްސަލަ ާހުށަހެޅިާ
ނ ާބަލާ ާމައްސަލައަކާ ާގުޅިގެން ާ ި
 ާ2.12ދެވަނަ ާމަރުހަލާގައި ާކޮމިޝަނު ްާ
ފަރާތާއި ާމައްސަލަ ާރައްދުވާ ާފަރާތުން ާމަޢުލޫމާތު ާހޯދުމުގެ ާއިޚްތިޔާރު ާކޮމިޝަނަށް ާލިބިގެންވެއެވެާ .މިގޮތުން ާމައްސަލަާ
ހދުމަށްޓަކައިާ ،މައްސަލަ ާހުށަހެޅި ާފަރާތާއި ާމައްސަލަ ާރައްދުވާ ާފަރާތް ާކޮމިޝަނަށްާ
ބަލާއިރުާ ،އިތުރު ާމަޢުލޫމާތު ާ ޯ
ނންވާނަމަާ،
ނޓެއް ާބ ު
ޓ ް
އތުރު ާކޮން ެ
ލބިގެންވެއެވެާ .މީގެ ާއިތުރުންި ާ ،
ޙާޟިރުކުރުމުގެ ާއިޚްތިޔާރު ާވެސް ާކޮމިޝަނަށް ާ ި
"ކޮންޓެންޓް ާރިޓްރީވަލް ާފޯމް" ާމެދުވެރިކޮށް ާއެ ާކޮންޓެންޓެއްގެ ާރެކޯޑިންގ ާހޯދުމަށް ާއެދި ާކޮމިޝަނުން ާމޮނިޓަރިންގާ
ސެކްޝަންއަށްާފޮނުވަނެއެވެާ .
2.13

މައްސަލަ ާރައްދުވާ ާފަރާތްވަނީ ާއަބުރު ާރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ާޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ާމިނިވަންކަމުގެ ާޤާނޫނާއި ާނުވަތަ/އަދިާ
އާ ާޙިލާފުވެފައިކަމަށް ާނިންމާނަމަ ާއަދި ާއަބުރު ާރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއިާ
ފް ާޕްރެކްޓިސް ާ
ޑް ާއޮ ާ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ާކޯ ާ
ށން ާއެ ާކަމަކާ ާގުޅިގެން ާފިޔަވަޅެއްާ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ާމިނިވަންކަމުގެ ާޤާނޫނާއި ާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ާޤާނޫނުގެ ާދަ ު
ނނެވެާ .އަދި ާއެގޮތަށްާ
އަޅާނަމަާ ،ލިބިފައިވާ ާހެކިތަކަށް ާރިޢާޔަތްކޮށް ާފިޔަވަޅު ާއެޅުމާ ާމެދު ާގޮތެއް ާނިންމާނީ ާކޮމިޝަނު ް
3

ޝއިޢުކުރާނެއެވެާ .އަދި ާކޮމިޝަނުން ާމައްސަލަ ާނިންމިާ
ތން ާނިންމިގޮތް ާޢާންމުކޮށް ާ ާ
ނިންމި ާސަބާބާއިާ ،އެކަމާބެހގޮ ު
ގޮތުގެާބަޔާނުގެާކޮޕީއެއްާބްރޯޑްކާސްޓަރަށާއިާޝަކުވާާހުށަހެޅިާފަރާތަށްާފޯރުކޮށްދނެއެވެާ ާ.
ލ ާރައްދުވާ ާފަރާތަށްާ
ނނީާ ،މައްސަލަާހުށަހެޅި ާފަރާތަށާއި ާމައްސަ ަ
ހލާ ާނިމުމަކަށްާއަން ާ
 ާ2.14މައްސަލަ ާބެލުމުގެާދެވަނަ ާމަރު ަ
މައްސަލަާނިމުނުގޮތުގެާމަޢުލޫމާތުާކޮމިޝަނުންާލިޔުމަކުންާއެންގުމުންނެވެާ .
 ާ2.15ކޮމިޝަނަށް ާހުށަހެޅ ާހުރިހާ ާމައްސަލަތަކެއްގެ ާތަފްސީލްާ ،އަދި ާމައްސަލަ ާނިމިފައިވާ ާގޮތުގެ ާމައުލޫމާތު ާކޮމިޝަންގެާ
ވެބްސައިޓްގައިާޝާއިޢުކުރެވނެއެވެާ .
އވާ ާމުއްދަތުގައި ާކޮމިޝަނުން ާމައްސަލައެއް ާބަލާާ
ލތެއް ާމެދުވެރިވެގެން ާޤާނޫނުގަ ި
ާ ާ2.16ދެވަނަ ާމަރުހަލާގައި ާހާއްސަހާ ަ
ނިންނުމަށްާއުޒުރުވެރިވާނަމަާ،އެާމެދުވެރިވިާހާލަތަކާާގުޅިގެންާމުއްދަތުާއިތުރުކުރުމަށްާކޮމިޝަނަށްާނިންމިދާނެއެވެާ .
މށް ާކަނޑައެޅިފައިވާ ާއެންމެ ާފަހު ާމަރުހަލާއެވެާ .މިާ
 ާ2.17ދެވަނަ ާމަރުހަލާ ާއަކީ ާކޮމިޝަނަށް ާހުށަހެޅ ާމައްސަލަ ާބެލު ަ
މަރުހަލާގައިާކޮމިޝަނުންާބަލާާނިންމާފައިވާާމައްސަލައެއްާއަލުން ާކޮމިޝަނަށް ާހުށަހެޅުމުގެާފުރުސަތެއްާނޯންނާނެއެވެާ.
ެހާ
ޚަސްމަކު ާހިތްހަމަނުޖ ާ
ނންމާ ާއެއްވެސް ާނިންމުމަކާ ާމެދު ާމައްސަލައިގެ ާދެ ާޚަސްމުންކުރެ ާ ާ
ނަމަވެސް ާކޮމިޝަނުން ާ ި
ސތުާއޮންނާނެއެވެާ .
ނަމަާއެކަންާ،ކަމާާބެހާއެހެންާފަރާތްތަކަށްާހުށަހެޅުމުގެާފުރު ަ
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