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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި،
އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު
 .1ތަޢާރަފް
ގ
)ހ( މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބެއް ެ
ދުވަސްވަރު ،އެ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
ގރާމާއި އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް
ޚާއްޞަކޮށްގެން؛ އެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮ ް
ވަގުތު ދިނުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި،
އެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އުޞޫލެވެ.
)ށ(

އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރު ،އެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ
ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން
ޕްރޮގްރާމާއި އިޝްތިހާރު ދައްކަންވާނީ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

)ނ( މި އުޞޫލުގެ ނަމަކީ "އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި،
އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" 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
އިޝްތިހާރު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުގައި
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ނުވަތަ ހިލޭ ދޭ އުޞޫލުން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

އިންތިޚާބުތަކުގައި

ވާދަކުރާ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކަށް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ވަގުތުދޭންވާނީ

އ
ތިރީގަ ި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަހަމަ ކަމާއެކުގައެވެ.
 .1މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ހިލޭ ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކުމަށް
އކާނަމަ ،ވިއްކާކަމާއި ވިއްކާ އަގުތައް ،އިންތިޚާބުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުތަކާއި ،އެ ވަގުތުތައް ވި ް
ވ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން
ބައިވެރި ާ
) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރު އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
ދ
 .2އަދި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީ ު
ހޯދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން
ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަމަށް އެދި އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު،
3
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން
ގިނަވެގެން ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ނިޒާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރު އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
 .3މިގޮތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު
ނއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
އަ ެ

އަދި ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައިވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު

ވަގުތު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
 .4އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު
ވިއްކާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ވަގުތުތައް
ވިއްކަންވާނީ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއް އަގެއްގައެވެ.
)ނ(  .1މި އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުގައިވާ ވަގުތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ގ
ޚާއްޞަކުރަންވާނީ ރޭގަނޑު  09:00އިން  12:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .ނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ެ
ގއި
ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުގައިވާ މި ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ވަގުތުތައް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއް ަ
ޚާއްޞަކުރުމަކަށް މި އުޞޫލު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
 .2މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް
ހަމަހަމަވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ވަގުތު ދީފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުގައި
ވގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތުތައް ދީފައިވާނަމަ ،އަދި
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ާ
ޕޓީއަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ވަގުތު ވިއްކާފައިވާނަމަ،
ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ާ
އެ ވިއްކާފައިވާ ވަގުތުގެ އަގުތައް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމައެވެ.

 .3މި އަކުރުގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވަގުތު ޚާއްޞަ ކުރާއިރު،
ވަގުތު ޚާއްޞަކުރާ ފަރާތަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު މަދުވެގެން ) 30ތިރީސް( މިނެޓުގެ ވަގުތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 .4ކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މެދުކަނޑާލަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު ފަސްކުރަންޖެހިއްޖެ

ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ވަގުތު ފަސްކުރަންޖެހުނު ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު ،އެ ވަގުތުގެ ބަދަލުގައި ވީ އެންމެ
އަވަހަކަށް އެއަރޓައިމް ވަގުތު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

)ރ(

މި އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަގުތު ވިއްކުމަށް ލާޒިމުވާނީ،
އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު  06:00އާ ހަމައަށެވެ.
)ބ(  .1ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތު އަދި ވިއްކާ އަގުތައް އެނގޭނެހެން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ
ސ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 48ސާޅީ ް
އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.2

ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވަގުތު
ޚާއްޞަކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ،ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މި އުޞޫލުގެ  2ވަނަ
ފއިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން ،ގިނަވެގެން ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
މި ވަގުތު ޚާއްޞަކުރިގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

4

ވޮލިއުމް47 :

)ޅ(

އަދަދު138 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު ،އެއީ ކޮން
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްކަން އަންގައިދޭ މެސެޖެއް ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.

 .3ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވިއްކާ ވަގުތުގައި ނުވަތަ ހިލޭ ދޭ ވަގުތުގައި ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓަށް ޒިންމާވުން
މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
ނސްދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ޚާއްސަކުރާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ގެ ެ
ރމުގެ ޤާނޫނު( އާ
ބްރޯޑްކާސްޓަރެކެވެ .އަދި މި ގޮތުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކު ު

ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ
ޅނެއެވެ.
ތެރެއިން ބަލައި ،އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެ ޭ

 .4ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން
)ހ( އިންތިޚާބެއްގައި

ވާދަކުރާ

ކެންޑިޑޭޓުން

އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު،

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ވަގުތު

ދިނުމުގައި

އެއްވެސް

އޖެ ކަމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި މި އުޞޫލާ ޚިލާފުވެ ް
ޝކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ "އިންތިޚާބީ
ަ
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދިނުމާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނަށެވެ .ނުވަތަ ،މި ފޯމު ފުރުމަށްފަހު އީ-މެއިލް މެ ު
ދވެރިކޮށް " "info@broadcom.org.mvއަށް
ފޮނުވައިގެންވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ށފައިވާ ހަމަތަކާ
)ށ(  .1ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮ ް
ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު

ޕޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަގުތު ދޭކަމުގެ ޝަކުވާ
އެއްވެސް ސިޔާސީ ާ

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

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ
ސ
ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެ ް
ނ
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަގުތު ދޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކޮމިޝަނު ް
އސަލަތައް ބަލަންވާނެއެވެ.
އެ މަ ް

)ނ( މި އުޞޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ކޮމިޝަނުން
ޢާންމުކޮށްފައިވާ "އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ އިޖުރާއަތު" ގެ ދަށުންނެވެ.
އދުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް
)ރ( މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ،މައްސަލަ ރަ ް
އ
ގ ި
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު ދޭންވާނެއެވެ .ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތު ަ
ސޓަރުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި
މައްސަލަ ރައްދުވާ ބްރޯޑްކާ ް
މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.
.5

ފިޔަވަޅު އެޅުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  30ވަނަ މާއްދާއާއި މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޢަމަލުކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ ަ
ނމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ
 44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ތަރުތީބުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.1

ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުން؛

.2

ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ދެވޭ އިންޒާރެއް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛

.3

ކޮމިޝަނުން އަންގާ ވަގުތެއްގައި ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުށުގެ އިޞްލާޙެއް ޢާންމުކުރުމަށް ނުވަތަ
ކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބަޔާނެއް ޢާންމުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެންގުން؛

.4

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު

މި

އުޞޫލާ

ތަކުރާރުކޮށް

ޚިލާފުވަމުންދާނަމަ،

މައްސަލައިގެ

ކުޑަބޮޑު

މިނަށް

ބަލައި،

އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ބައެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް އުނިކުރުމަށް
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .6ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން
މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވައަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު ،މައްސަލަ
ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ރިޕޯޓު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 .7އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޝަނުން މި އުޞޫލު ފާސްކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
 .8މާނަކުރުން
މި އުޞޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިއެވަނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ޑޓުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ.
)ހ( "ކެންޑި ޭ
)ށ(

އންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު މެންބަރެއްގެ
"ކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީި ،
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ.

)ނ( "ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.
)ރ( "ހަފްތާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
)ބ(

"ބްރޯޑްކާސްޓަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
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އަދަދު138 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
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