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އަދަދު924 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

`
ޑކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯ ް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު
ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި ،އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު
 .1ތަޢާރަފު

(ހ) މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހާއި

ލޯކަލް

ކައުންސިލުގެ

އިންތިޚާބުގެ

ދުވަސްވަރު،

އެ

އިންތިޚާބުގައި

ވާދަކުރާ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި،

އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން؛ އެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު
ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމާއި އިސްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތައް
ނޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި،
ށހެޅޭނެ ި
ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ޝަކުވާ ހު ަ
އ ބެލުމާއި ،އެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އުސޫލެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަ ް
(ށ)

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ،އެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ
ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން
ޕްރޮގްރާމާއި އިސްތިހާރު ދައްކަންވާނީ މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ށ
(ނ) މި އުސޫލުގެ ނަމަކީ" ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި ،އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.
 .2ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ވަގުތު ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުން
(ހ) އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ،ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން
އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ،ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމާއި
ސ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުގައި
އިސްތިހާރު ނުވަތަ އެނޫންވެ ް
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު ،ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ،ނުވަތަ ހިލޭ ދޭ އުސޫލުން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ބތަކުގައި
އިންތިޚާ ު

ވާދަކުރާ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި

ސިޔާސީ

މހަމަކަމާ އެކުގައެވެ.
ތން ހަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
3

ޕާޓީތަކަށް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ވަގުތުދޭންވާނީ

ތިރީގައި

އަދަދު924 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށ
މށް ނުވަތަ ވިއްކުމަ ް
ކންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ހިލޭ ދޫކުރު ަ
 .1މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންެ ،
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުތަކާއި ،އެ ވަގުތުތައް ވިއްކާނަމަ ވިއްކާކަމާއި ވިއްކާ އަގުތައް ،އިންތިޚާބުގައި
ނ
ގ ް
ފށިގެން ގިނަވެ ެ
ތން ެ
ނން އިޢުލާނުކުރާ ވަގު ު
ނތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ު
ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަ ް
( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ކންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ
ނޑިޑޭޓަކަށް ،ނުވަތަ އެ ެ
އ ވާދަކުރާ ކެ ް
ލން) އިންތިޚާބުގަ ި
 .2އަދި (މި "އަދި" ކަނޑައި ު
ވ
ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތެއް ،ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތް ާ
ބޭނުންވާނަމަ ،އެ ކަމަށް އެދި އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން

ޝންސް ކޮމިޝަނުން
ނތައް އިލެކް ަ
ކންޑިޑޭޓުންގެ ނަ ް
ފހު ،އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރު ޤާއިމް ކުރުމަށް ަ
އިޢުލާނުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ނިޒާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރު
އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ދނުމުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު އަނެއް
ތ ި
 .3މި ގޮތަށް ފުރުޞަ ު
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަދި ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު
ނ
ތވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެ ް
ނވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަ ް
ވަގުތު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ު
ނުވާނެއެވެ.
 .4އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު
ނވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ވަގުތުތައް
ވިއްކާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ު
ވސް އެއް އަގެއްގައެވެ.
ވިއްކަންވާނީ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ެ
ޓރުންގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުގައިވާ ވަގުތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
(ނ)  .1މި އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބްރޯޑްކާސް ަ
ޚާއްޞަކުރަންވާނެއެވެ.
 .2މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް
ހަމަހަމަވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ވަގުތު ދީފައިވާ ކަމުގައި ބެލޭނީ ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުގައި
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތުތައް ދީފައިވާނަމަ ،އަދި
ވ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ވަގުތު ވިއްކައިފައިވާނަމަ،
އ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތް ާ
ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ ެ

އެ ވިއްކައިފައިވާ ވަގުތުގެ އަގުތައް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅައިފައި ވާ ނަމައެވެ.

 .3މި އަކުރުގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވަގުތު ޚާއްޞަ ކުރާއިރު،
ވަގުތު ޚާއްޞަކުރާ ފަރާތަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.

ތ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް
 .4ކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މެދުކަނޑައިލަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަ ަ
ނވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު
ދިމާވެގެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ު
ފަސްކުރަންޖެހިއްޖެ

ހާލަތެއް

އަތުވެއްޖެނަމަ،

އެ

ވަގުތު

ފަސްކުރަންޖެހުނު

ހާލަތު

ނިމުމަކަށް

އައުމާއެކު،

ވތަ އެ ވަގުތުގެ ބަދަލުގައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް
ނވި މިންވަރުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ނު ަ
ނ އު ި
އެ މެދުކެނޑުނު ވަގުތު ް

އެއަރޓައިމް ވަގުތު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ލޒިމުވާނީ ،އިންތިޚާބުގައި
ވތަ ވިއްކުމަށް ާ
ތ ދިނުމަށް ނު ަ
ތން ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގު ު
މި އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަ ި
ލ
ނ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ާ
ތއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
ނ ަ
ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަ ް
ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު  6:00އާ ހަމައަށެވެ.
4

އަދަދު924 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ
ތއި ވިއްކާ އަގުތައް އެނގޭނެ ެ
ހލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގު ާ
ށ ި
ކންޑިޑޭޓުންނަ ް
(ބ) ެ .1
ވގެން ( 48ސާޅީސް
ނ ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަ ެ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާ ު
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެ ް
ވނެއެވެ.
އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓެއްގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
.2

ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް
ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ،މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތު ނިމުމުން ،ގިނަވެގެން ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ވަގުތު ޚާއްޞަކުރިގޮތުގެ ފުރިހަމަ
ވނެއެވެ.
ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ

(ޅ)

ޓ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު،
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެން ް
ދ މެސެޖެއް ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.
އެއީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްކަން އަންގައި ޭ

 .3ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވިއްކާ ވަގުތުގައި ނުވަތަ ހިލޭ ދޭ ވަގުތުގައި ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓަށް ޒިންމާވުން
ނސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
ނށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ި
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކެންޑިޑޭޓުން ަ
ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ނނާ ޚިލާފުވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ،ކަމާބެހޭ
ޓންޓެއް ޤާ ޫ
ބްރޯޑްކާސްޓަރެކެވެ .އަދި މި ގޮތުން ފޮނުވާ ކޮން ެ

ބދޭ ބާރުގެ ތެރެއިން ބަލައި ،އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ޝނަށް ލި ި
ޤާނޫނުތަކުން ކޮމި ަ
 .4ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން

(ހ) އިންތިޚާބެއްގައި

ކެންޑިޑޭޓުން

ވާދަކުރާ

ހ،
ކުރުމަށްފަ ު

އިޢުލާނު

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ވަގުތު

ދިނުމުގައި

އެއްވެސް

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) އާއި މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ ،މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ "އިންތިޚާބީ
ޑވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ހށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް މޯލް ި
ދނުމާގުޅޭ ޝަކުވާ ު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ި
ކޮމިޝަނަށެވެ .ނުވަތަ މި

ފމު ފުރުމަށްފަހު
ޯ

އީ-މެއިލް

މދުވެރިކޮށް
ެ

""info@broadcom.org.mv

އަށް

ހޅިދާނެއެވެ.
ފޮނުވައިގެންވެސް ޝަކުވާ ހުށަ ެ
ކ
މތަ ާ
މ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަ ަ
ނމު ޤާނޫނު) އާއި ި
ކބެހޭ ޢާ ް
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަ ާ
(ށ) ާ .1
ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު

އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަގުތު ދޭކަމުގެ ޝަކުވާ

ކށެވެ.
ރތްތަ ަ
ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ފަ ާ
(ހ) އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު.
ކންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ.
(ށ) އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ެ
.2

ޤނޫނު ނަންބަރު 11/2008
ހން އޮތް ނަމަވެސްާ ،
ނބަރުގައި އެ ެ
ގ  1ވަނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ެ
ކބެހޭ
(އިންތިޚާބުތަ ާ

ޢންމު
ާ

ޤނޫނު)
ާ

އާއި

މ
ި

އުސޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހަމަތަކާ

ޚިލާފަށް

އެއްވެސް

ށ ފާހަގަކުރެވިއްޖެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަގުތު ދޭކަމަށް ކޮމިޝަނަ ް
ނަމަ ،ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަތައް ބަލަންވާނެއެވެ.
(ނ) މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ކޮމިޝަނުން
މގެ އިޖުރާއަތު" ގެ ދަށުންނެވެ.
އާންމުކޮށްފައިވާ "އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލު ު
(ރ) މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރު ދޭންވާނެއެވެ .ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދޭ ފުރުޞަތުގައި

5

އަދަދު924 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތ ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި
ޒރުނުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ފުރުޞަ ު
ނށް ހާ ި
މައްސަލަ ރައްދުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަ ަ
މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.
.5

ފިޔަވަޅު އެޅުން
ނނު) ގެ  30ވަނަ މާއްދާއާއި މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާ ޫ
ބރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ
ނނަން ަ
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޢަމަލުކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫ ު
ކރާ ތަރުތީބުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާން ު
.1

ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުން؛

.2

ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ދެވޭ އިންޒާރެއް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛

.3

އގެ މަތިން ކުށުގެ އިޞްލާޙެއް އާންމުކުރުމަށް ނުވަތަ
ގއި ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެ ް
ކޮމިޝަނުން އަންގާ ވަގުތެއް ަ
ދޔުމަށް ބަޔާނެއް އާންމުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެންގުން؛
ކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަނބުރާ ގެން ި

.4

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު

މި

އުސޫލާ

ތަކުރާރުކޮށް

ޚިލާފުވަމުންދާ

ނަމަ،

މައްސަލައިގެ

ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ބަލައި،

އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ބައެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް އުނިކުރުމަށް
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .6ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން
ލއި ނިންމުމަށްފަހު ،މައްސަލަ
ކ ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ބަ ަ
ހށަހެޅޭ ޝަކުވާއަ ާ
މޝަނަށް ު
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށް ކޮ ި
ނ ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ރިޕޯޓު
ގން ގިނަވެގެ ް
ރ ވަގުތުން ފެށި ެ
ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު އާންމުކު ާ
ނވަން ވާނެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮ ު
 .7އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޝަނުން މި އުސޫލު ފާސްކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
 .8މާނަކުރުން
ތކަށް ދީފައި އެވަނީ ތިރީގައި
ތ ަ
ލފުޒުތަކާއި ޢިބާރާ ް
އންނަނިވި ަ
ބޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކުަ ،
މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ނތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ.
(ހ) "ކެންޑިޑޭޓުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އި ް
(ށ)

ވދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު މެންބަރެއްގެ
ސބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންތިޚާބުގައި ާ
"ކެންޑިޑޭޓު ނި ް
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ.

ބނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.
(ނ) "ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ު
ށގެން ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
ފއި އެވަނީ ،އާދީއްތަދުވަހުން ފެ ި
(ރ) "ހަފުތާ" ކަމުގައި ބުނެ ަ
(ބ)

ނ
ދށު ް
ނންބަރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ
"ބްރޯޑްކާސްޓަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ަ

އ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ،ޚަބަރާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި ހިނގާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާ ި
ޕްރޮގްރާމު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކަށެވެ.
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އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދިނުމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު (ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ)
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު (ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނަމަ)

ޤައުމީ ނިސްބަތް:

މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:

އީ މެއިލް އެޑްރެސް:

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަނުގެ ނަން:

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
މައްސަލައާ ގުޅޭ:

(ގޮޅީގައި

ފާހަގަލާން)

ނޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދިނުން
ކެ ް

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން:
ޚ:
ފޮނުވި ތާރީ ު

ފޮނުވި ގަޑި:

ލ:
ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަފުސީ ު

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
މގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ.
މި ފޯ ު

ކުންފުނީގެ ސިއްކަ

ސޮއި:
ނަން:

ޚ:
ތާރީ ު

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
މ ގެނައި ފަރާތުގެ ނަން:
ފޯ ު

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

މ ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:
ފޯ ު

ސޮއި:

މައްސަލައިގެ ތަރުތީބު ނަންބަރު:

ޚ:
ޯމ ބަލައިގަތް ތާރީ ު
ފ ު

ނޑިޑޭޓުން
ނޑިޑޭޓުންގެ އޭޖެންޓު ނުވަތަ ކެ ް
ނޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެ ް
ނޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ވަގުތު ދިނުމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅެނީ ކެ ް
ޓ :އިންތިޚާބީ ކެ ް
ނޯ ު
ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށެވެ.
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