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ިތުިއަިއިޖުރާިބެލުމުގެިިޝަކުވާިހުށަހެޅޭިިގުޅިގެންިިބުތަކާިޚާއިންތިި

ި ިމިއީ ިއަސާސީގައި ިއިންތިޤާނޫނު ނޑައެޅިފައިވާ ިިބުތަކާޚާކަ ިއިންތިގުޅިެގން ިޚާއެ ިުދވަސްވަރު ިބޭއްވޭ ިޝަކުވާތައްިބުތަްއ ހުށަހެޅޭ
ިއިޖުރާ ިއެކުލަވާލެވުނު ިނިންމުމަށް ިބަލާ ިގޮތެއްގައި ިއިޖުރާއައަވަސް ިއަތެކެވެ.ިމި ިމައްސަލަތަކަކީ ިބެލޭ ިދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިިތުގެ

ހުރިިިޅުންގުިކޮންޓެންޓާިފޮނުވާ ޗެނަލްތަކުންިއެިލައިސަންސްިހޯދައިގެންިބްރޯޑްކާސްޓްިނުވަތަިރީބްރޯޑްކާސްޓްިކުރާިޗެނަލްތަކާއި
ިށްިއަސަރުކުރުވަނިވިިކޮންޓެންޓްގެިމައްސަލަތަކެވެ.ބުތަކަޚާރާއްޖޭގައިިބާއްވާިއިންތިިކުގެިތެރެއިންތަމައްސަލަ

ިއިޖުރާ ިބެލޭނީއަމި ިދަށުން ިތެރޭގައި، ތުގެ ިމުއްދަތެއްގެ ނޑައަޅާ ިކަ ިިކޮމިޝަނުން ިހުށަހެޅޭ ިތެރެއިން ބާިޚާއިންތިމައްސަލަތަކުގެ
ިގުޅުންިހުރިިމައްސަލަތަކެވެ.

އެިގޮތުންިިތަށްިއަމަލުކުރުމަށްިކޮމިޝަނުންިނިންމުމުންނެވެ.އަމިިއިޖުރާބަކާިގުޅިގެންިޚާނީ،ިވަކިިއިންތިއަތަށްިއަމަލުކުރާމިިއިޖުރާ
ނޑައަޅާިމުއްދަތެއްިނިންމަންިވާނެއެވެ.  ނިންމާިނިމްމުމުގައި،ިމައްސަލަިބެލުމަށްިކަ

ިިތަފްސީލްިިގޮތުގެިިހުށަހަޅާނެިިޝަކުވާި .1

1.1 ި ިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުރާއްޖޭގައި ިނުވަތަ ިމައްސަލައަކާބްރޯޑްކާސްޓް ިއެއްވެސް ިބެހޭ ިމޯލްޑިވްސްިިމާ ގުޅިގެން

ިޝަކުވާ ިކޮމިޝަނަށް ިދަށުންޅުހުށަހެިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ިނިޒާމުގެ ިއެކުލަވާާލފައިވާ ިހިނގާިިއެި،މަށް މައްސަލައެއް

ިިހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައިިއެކަންިހަފްތާގ04ިިެިގިނަވެގެންިންިފެށިގެންޚުތާރީ

1.2ި ި ިޝަކުވާ ިމަފޯމް"ިހުށަހަޅާިޝަކުވާ"ިތައްޔާރުކޮށްފައިވާިކޮމިޝަނުންިމިިހުށަހަޅަންވާނީިމިގޮތުން ިހުރިހާ ިމާތެއްިލޫޢުގެ
ި.އެވެިމަކުރުމަށްިފަހުހަފުރި

ިކޮންމެހެންިހާމަކުރަންޖެހިއްެޖިހާލަތެއްގައިިމެނުވީ،ިބެހޭިއެއްވެސްިމަޢުލޫމާތެއް،ިކޮމިޝަނަށްިމައްސަލަިހުށަހަޅާިފަރާތާ ި.1.3
ިނުލާިކޮމިޝަނުންިހާމައެއްިނުކުރާނެއެވެ.ިލަިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިއިޒްނައާމައްސަ

ި

ި
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ިތަފްސީލްިިގޮތުގެިިނެިލާިބަިިޝަކުވާި .2
 

 ފުރަތަމަިމަރުހަލާި

ިމެމްބަރުންނާިހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.ކޮމިޝަންގެިިނަށްިހުށަހެޅޭިހުރިހާިމައްަސލައެއްމޯލްޑިވްސްިބްރޯޑްކާސްޓިންގިކޮމިޝަ 2.1ި

ނޑައެިމިިގޮތުންިހުށަހެޅިފައިވާިޝަކުވާި 2.2ި 2ިމަށްޓަކައިިޝަކުވާިހުށަހެޅޭތާިޅުއަކީިބެލޭނެިޝަކުވާއެއްތޯިނުަވތަިނޫންތޯިކަ
ިޖަލްސާއެއްި ިޮކމިޝަންގެ ިހޯދުމަށްފަހު ިރެކޯޑިންގ ިކޮންޓެންްޓގެ ިއިން ިސެކްޝަން ިމޮނިޓަރިންގ ިތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ނޑައަޅާގޮތެއް ިކަ ިބެހޭގޮތުން ިބެުލމާ ިޝަކުވާ ިއަދި ިފަރާިބާއްވާނެއެވެ. ިހުށަހެޅި ިމައްސަލަ 03ިިތަށް ދުވަހުެގި)ތިނެއް(

ިތެރޭގައިިއަންގާނެއެވެ.

ކޮންޓެންްޓިބެހޭިިމައްސަލައެއްިބެލުމަށްިކޮމިޝަނުންިނިންމުމުންިެއކަމާިގުޅިގެން،ިއެިހުށަހެޅޭިޝަކުވާއަކާކޮމިޝަނަށްި 2.3ި
ިލިޔެކިޔުން ި، އަދި ިނިމެންދެން ިބަލާ ިރައްކާތެރިކަމާމައްސަލަ ިސްޓޭޝަނަކަށްިއެކު ިރައްދުވާ ިމައްސަލަ ބެހެއްޓުމަށް،

ިކޮމިޝަނުންިއަންގާނެއެވެ.

ިބެލޭނެ 2.4ި ިމައްސަލަތަިކޮމިޝަނުން ނޑައެޅޭ ިކަ ިތެރެއިންކަމަށް ިމިިފާހަގަކޮށްިމައްސަލަތައްިގުޅުންހުރިިބާޚާއިންތިިކުގެ
ިމައްސަލަތައްި.ކޮމިޝަނުންނެވެިސީދާިބަލާނީިގޮތުގައިިމައްސަލައެއްގެިއަވަސްިމައްސަލަތައް ިކޮމިޝަނަށްިއެހެނިެހން

ިިގެންދިއުމަށްޓަކައިިކުރިއަށްިިއުސޫލުންިގެންގުޅޭިމުގައިލުބެިޝަކުވާތައްިހުށަހެޅޭ ިކޮމިޓީއަށްިޚާއެކަމަށް އްސަކޮށްފައިވާ

ިވެ.އެފޮނުވޭނެ

ިމައްސަޚާއިންތި 2.5 ިހުށަހެޅުނު ިބޭރުން ިމައްސަލައަކީ ިއެ ިތެރެއިން ިމައްސަލަަތކުގެ ިގުޅުންހުރި ިއެބާ މައްސަލަިިލައެްއނަމަ،
ިނިންމާތާ ިކޮމިޝަުނން ިއެިމަސައްކަތުި(ދޭއް)02ިިބެލުމަށް ިތެރޭގައި، ިސްޓޭޝަނަކަްށިިދުވަހުގެ ިރައްދުވާ މައްސަލަ

ި ިލިޔުމަކުން ިވެއެއަންގާނެއެކަން ިއަދި ިއޮފްި. ިކޯޑް ިބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމުގެ ިބެލުމަށްފަހު ިކޮންޓެންޓް ިމައްސަލައިގެ އެ
ިފާހަގަ ިއެކަންކަން ިމައްސަލަތަކުގައި، ިފާހަގަކުރެވޭ ިޚިލާފުކަމަށް ިޕްރެކްޓިސްއާ ިކޮމިޝަނަށްިިމިކޮށް ިލިޔުމަކުން ިކަމުގައި

 އް(ިަމސައްކަތުިދުވަހުގެިފުރުޞަތެއްިދެވޭނެއެވެ.ހަތެ)7ިވުމަށްިމައްސަލަިރައްދުވާިސްޓޭޝަނަށްިދާރީޖަވާބު

ިޖަވާބުމިި 2.6 ިބަާލއިރު ިމައްސަލަ ިޖަވާބުގޮތައް ިމުއްގަތުގައި ިދެވިަފއިވާ ިނުދެވޭނެއެވެ. ިފުރުސަތެއް ިއިތުރު ިވުމަށް ިދާރީިދާރީ
ކަމުގައިިބެލުމުގެިއިއުތިރާޒްިުނކުރާިރާތުންބަލާިނިްނމުމަށްިއެފަިއަލީގައިިމައްސަލަނުވެވިއްޖެނަމަިލިިބފައިވާިހެކިތަުކގެި

ިތިޔާރުިމިކޮމިޝަނަށްިލިބިގެންިވެއެވެ.ޚްފުރިހަމަިއި

ިސްޓޭޝަނުންި 2.7ި ިރައްދުވާ ިރިޕޯޓަރިމައްސަލަ ިިނުވަތަ ިކޮމިޝަނަށްިހަތެއް)7ިގިނަވެގެން ިލިޔުމުން ިތެރޭގައި ިދުވަހުގެ )
ި ިނުކުރާކަމުގައިިިނުވާނަަމ،ޖަވާބުދީފައި ިއިއުތިރާޒު ިމައްސަލައަށް ިހުށަެހޅިފައިވާ ިފަރާތުން ިރައްދުވާ މައްސަލަ

ތަިމައްސަލަިންިނުވަދެވަނަިމަރުހަލާގައިިބަލާިމައްސަލައެއްގެިގޮތުގައިިކޮމިޝަނުންިކުރިއަށްގެންދަިބެލެވުނީއެވެ.ިއަދިި
ި.ތިޔާރުިކޮމިޝަނަށްިލިބިެގންިވެއެވެޚްބަލާިނިންމުމުގެިއި
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ިިނންމާިޚާއިންތި 2.8ި ިބަލަން ިމަތީން ިއިސްނެގުމުގެ ިކޮމިޝަނުގެ ިމައްސަލައަކީ ިއެ ިތެރެއިން ިމައްސަލަތަކުގެ ިގުޅުންހުރި ބާ
ިިވަނަިމަރުހަލާގައިވާިގޮތުގެިމަތީންިއަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.2ިމައްސަލައެއްނަމަ،ި
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2.9 ި ިމަރުހަލާގައި ިބަލާދެވަނަ ިމައްސަލަިކޮމިޝަނުްނ ިމައުލޫާމތުިިއެއްމައްސަލަިއެިތާވަލްކުރެޭވނީތައް ިބޭނުންވާ ބެލުމަށް
ި.ިތަރުތީބުްނނެވެފުރިހަމަވާި

ިޖަވާބު 2.10ި ިގުޅޭގޮތުްނިސްޓޭޝަނުން ިމައްސަލައާ ިއާއި ިކޮންޓެންޓް ިހުރި ިގުޅުން ިބެލުަމށްފަުހިދާރީމައްސަލައާ ވެފައިާވިގޮތަށް
ިކޮންޓެންްޓި ިއެ ިގަވާއިުދިއަދި ިޕްރެކްޓިސްއާޤާނޫނާއި ިއޮފް ިކޯޑް ިފެންަނނަމަ،ިވާޚިލާފުވެފައިިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކަމަށް

ިިއެިޚިލާފުވާިމާއްދާތައްިފާހަގަކޮށްިކޮމިޝަނުންިރިޕޯޓެއްިއެކުލަވާލާނެއެވެ.

ިބެލުމަށްަފހ2.11ިިު ިކޮންޓެންޓް ިމައްސަލައިގެ ިއެ ިމައްސަލަތަކުގައި، ިބަލާ ިމަތީން ިއިސްނެގުމުގެ ިކޮމިޝަނުގެ
ިފާހަގަކޮްށިިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ިަކންކަން ިއެ ިމައްސަލަތަކުގައި، ިފާހަގަކުރެވޭ ިޚިލާފުކަމަށް ިޕްރެކްޓިސްއާ ިއޮފް އެިކޯޑް

ިކޮމިޝަނަށްި ިލިޔުމަކުން ިކަމުގައި ިމި ިއަދި ިއަންގާނެއެވެ. ިއެކަން ިލިޔުމަކުން ިސްޓޭޝަނަކަށް ިރައްދުވާ މައްސަލަ
ިަމސައްކަތުިދުވަހުގެިފުރުޞަތެއްިދެވޭނެއެވެ.ި(ހަތެއް)7ިިޝަނަށްޖަވާބުދާރީވުމަށްިމައްސަލަިރައްދުވާިސްޓޭ

2.12ި ި ިމަރުހަލާގައި ިިމައްސަލައަކާިބަލާިކޮމިޝަނުންިދެވަނަ ިމަޢުލޫމާތު ިިއތުރު ިހުށަހެޅިިޭބނުންވާގުޅިގެން ިމައްސަލަ ިނަމަ،
ިިފަރާތާއި ިރައްދުވާ ިިފަރާތުންމައްސަލަ ިހޯދުމުގެ ިލިބިގެންވެއެވެ.ިތިޔާރުޚްއިމަޢުލޫމާތު ިމައްސަލަިިކޮމިޝަނަށް މިގޮތުން
ިމައްސަިބަލާއިރު، ިޯހދުމަށްޓަކައި، ިމަޢުލޫމާތު ިހުށަހެޅިއިތުރު ިކޮމިޝަނަްށިިފަރާތާއިިލަ ިފަރާތް ިރައްދުވާ މައްސަލަ

ިއިޚްތިޔާރު ިިލބިގެންވެއެވެ.ިޙާޟިރުކުރުމުގެ ިކޮމިޝަނަށް ިބޭުނންވާނަި ވެސް ިކޮންެޓްނޓެއް ިިއތުރު ިއިތުރުން، މަ،ިމީގެ
ިކޮމިޝަނުން ިއެދި ިހޯދުމަށް ިރެކޯޑިންގ ިކޮންޓެންޓެއްގެ ިއެ ިމެދުވެރިކޮށް ިފޯމް" ިރިޓްރީވަލް މޮނިޓަރިންގިި"ކޮންޓެންޓް

ިނެއެވެ.ސެކްޝަންއަށްިފޮނުވާ

ނަަމިވެފައިކަމަށްިނިންމާލާފުޚިިޕްރެކްޓިސްއާިއޮފްިކޯޑްިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެިއަދި/ނުވަތަިވަނީިމައްސަލަިރައްދުވާިފަރާތް 2.13
ިއެިއަދި ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިއަޅާނަމަ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ިފިޔަވަޅެއް ިގުޅިގެން ިިލިބިފައިވާިކަމަކާ ިރިޢާޔަތްކޮށްހެކިތަކަށް

ބެހޭގޮތުންިނިންމިޮގްތިިއެކަމާި،ބާއިސަބަިިނިންމިިއެޮގތަށްއަދިިި.ކޮމިޝަނުންނެވެިނިންމާނީިގޮތެއްފިޔަވަޅުިއެޅުމާިމެދުި
ިބްރޯޑްކާސްޓަރަށާއިި ިކޮޕީއެއް ިބަޔާނުގެ ިގޮތުގެ ިނިންމި ިމައްސަލަ ިކޮމިޝަނުން ިއަދި ިޝާއިޢުކުރާނެއެވެ. ޢާންމުކޮށް

ިިޝަކުވާިހުށަހެޅިިފަރާތަށްިފޯރުޮކށްދޭނެއެވެ.
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ިބެލު 2.14ި ިހުށަހެޅިމުމައްސަލަ ިމައްސަލަ ިއަންާނނީ، ިނިމުމަކަށް ިމަރުަހލާ ިދެވަނަ ިފަރާތަށްިިއިފަރާތަށާިގެ މައްސަަލިރައްދުވާ
ިމައްސަލަިނިމުނުގޮތުގެިމަޢުލޫމާުތިކޮމިޝަނުންިލިޔުމަކުންިއެންގުމުންނެވެ.

ިތަފްސީލް، 2.15ި ިމައްސަލަތަކެއްގެ ިހުރިހާ ިހުށަހެޅޭ ިމައްސަިކޮމިޝަނަށް ިނިމިފައިވާއަދި ިމައުލޫމާތުިލަ ކޮމިޝަންގެިިގޮތުގެ
ިކުރެވޭނެއެވެ.ޢުއިވެބްސައިޓްގައިިޝާ

ިމަރުހަލާގައ2.16ިިި ިިއްސަޚާިދެވަނަ ިމުއްދަތުގައި ިޤާޫނނުަގއިވާ ިމެދުވެރިވެގެން ިމައްސަލަހާލަތެއް ިކޮމިޝަނުްނ ބަލާިއެއް
ިނިންނުމަށްިއުޒުރުވެރިވާނަމަ،ިއެިމެދުވެރިވިިހާލަތަކާިގުޅިގެންިމުއްދަތުިއިތުރުކުރުމަށްިކޮމިޝަނަށްިނިންމިދާނެއެވެ.

2.17ި ި ިމިިިމަރުހަލާދެވަނަ ިމަރުހަލާއެވެ. ިފަހު ިއެންމެ ނޑައެޅިފައިވާ ިކަ ިބެލުަމށް ިމައްސަލަ ިހުށަހެޅޭ ިކޮމިޝަނަށް އަކީ
ިއަލުން ިމައްސަލައެއް ިބަލާިނިންމާފައިވާ ިކޮމިޝަނުން ިނޯންނާނެއެވެ.ިކޮމިޝަނަށްިމަރުހަލާގައި ިފުރުސަތެއް ިހުށަހެޅުމުގެ

ިނި ިއެއްވެސް ިިނންމާ ިކޮމިޝަނުން ިމެނަމަވެސް ިންމުމަކާ ިދެ ިމަްއސަލައިގެ ިިސްމުންޚަދު ިހިތްހަމަނުޖެހޭޚަކުރެ ިސްމަކު
ިވެ.އެފަރާތްތަކަށްިހުށަހެޅުމުގެިފުރުަސތުިއޮންނާނެއެހެންިކަމާިބެހޭިި،ނަމަިއެކަން

_____________________ި
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ިޖަލްސާގައެވެ.ގައިިބޭއްވިިކޮމިޝަނުގ2021ިިެމާރިޗ07ިިުތުިކޮމިޝަނުްނިފާސްކޮށްފައިވަނީިއަނޯޓް:ިމިިއިޖުރާ

ިކޮމިޝަންގެިވެބްސައިޓްގައިިޝާއިޢުކުރާިތާރީޚުންިފެށިގެންެނވެ.އަމަލުކުރަންިފަށާނީ،ިއިޖުރާއަތަށްިމިިި
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