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 ންޝަންގ ކޮމި ޓިސްކާޑްބްރޯވްސް ޑިލްމޯ

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  

 އިންތިޚާބުތަކުގަ އި  ވާދަކުރާ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ  ވަގުތު  ޚާއްޞަކުރުމުގެ  އު ސޫ ލު 

 

 

 މާއްދާގެ  ވަނަ 30 ގެ ) ޤާނޫނު ާޢންމު އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ( 2008/11 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ

 އިސްތިހާރު  ޕްރޮގްރާމާއި ޮގތުން ހޯދުމުގެ ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ ދަށުން އިންތިޚާބުގައި

 ހަމަތަކާ އެ  ،ކަނޑައެޅުމާއި ހަމަތައް ޢަމަލުކުރަންވީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދިނުމުގައި ވަގުތު ފޮނުވުމަށް

 ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް ،ޤާއިމުކުރުމާއި ނިޒާމެއް ހުށަހެޅޭނެ ޝަކުވާ ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު

 .ލުވެސޫއު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޑްކާސްޓަރުންނާމެދުބަލައި ބްރޯ ޝަކުވާތައް

 ތަޢާރަފާއި ނަން   .1 (ހ)

 ވަގުތު  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުތަކުގައި" ،ށް ކިޔާނީލަސޫއު މި

 .އެވެ" ލުސޫއު ޚާއްޞަކުރުމުގެ

   (ށ)

ޓަކައި މެސެޖާއި ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓު  ހޯދުމަށް  ދުއީއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަަކށް ތާ

ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ އެއަރޓައިމްގެ ތެރެއިން ދުރާާލ ކަނޑައެޅި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޞަވަގުތެއް ޚާއް

 ވަގުތު  ކުރާ ޞަޚާއް  .2 (ހ)
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ކުރެވޭ ވަގުތަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަސްމީކޮށް ޞަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޚާއް

ފެށިގެން އިްނތިޚާުބގެ ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހުގެ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢުާލުނކުރާ ދުވަހުން

 ވަގުތަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.ކުރާ ޞަގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚާއް 6:00ހަވީރު 

   (ށ)

ތެރޭގައި ފުރުޞަތު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް  މުއްދަތުގެ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ 

 ސިކުންތުގެ ވަގުތެއް ދޭންވާނެއެވެ.(ތިރީސް)  30

   (ނ)

ނެގިދާނެއެވެ.  ވަގުތަށް، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އަގެއް ކުރާޞަމިގޮތުން ޚާއް

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅި އިޢުލާނު ލައިއަގު ދުރާ ނަގާ ،އަދި އެއްވެސް އަގެއް ނަގާނަމަ

   (ރ)

ޓަކައި ހިލޭ ދޫކުރުމަްށ  ތާއީދު ހޯދުމަށްކެންޑިޑޭޓުންަނށް  މަތިން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ

 މާއިއެ ވަގުތުތައް ވިއްކާނަމަ ވިއްކާކަ ،ވަގުތުތަކާއިޚާއްޞަކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ނުވަތަ ވިއްކުމަށް

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  އް،ނެ އަގުތަވިއްކާ

(ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  48 އިޢުލާނުކުރާ ވަގުތުން ފެށިެގްނ ގިނަވެގެން

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާނުމުކޮށް ންއާ ބްރޯޑްކާސްޓަރު

   (ބ)

 ކޮންޓެންޓް ތެރޭގައި ވަގުތުގެ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުތަކުގައި

 އަންގައިދޭ ވަގުތެއްކަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކޮން އެއީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު

 .ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ މެސެޖެއް

   (ޅ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް  ތެރޭގައި ވަގުތުގެ ޚާއްޞަކުރާ  މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުގައި ސޫއު މި

ކޮންޓެންޓެއް އްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ޙަބީ ޚާއަދި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިއޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވާ 

ްތތަކުގެ އައިޖުރާނުގެ ކޮމިޝަ ،ޮފނުވަިއފިނަމައަިދ އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް  ގެނެސްދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 ލުން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ސޫއެޅުމަށް މި އު ފިޔަވަޅު ފަރާތަކާމެދު އެފަދަ ،ބަލައިއެކަން  ތެރެއިން

 ކޮންޓެންޓަށް ޒިންމާވުން   .3

 ދިނުމުގައި ވަގުތު ކެްނޑިޑޭޓުންނަށް ،ކުރުމަށްފަހު އިޢުލާނު ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާ އިންތިޚާބެއްގައި

) ޤާނޫނު ޢާންމު ިއންތިޚާބުތަކާެބހޭ( 2008/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް

 ޝަކުވާތައް  ހުށަހަޅާ ގުޅިގެން އެކަމާ ،ނަމަ ފެނިއްޖެ ކަމަށް ޚިލާފުވެއްޖެ ލާ ސޫއު މި އާއި

ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ   .4 (ހ)

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުން 
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 ވަގުތު  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ" ގައިވާ 1 ޖަދުވަލު ލުގެ ސޫއު މި ،ހުށަހަޅާނީ

. ކޮމިޝަނަށެވެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ،މެދުވެރިކޮށް" ފޯމު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  ގުޅޭ ދިނުމާ

 އަށް" info@broadcom.org.mv" މެދުވެރިކޮށް މެއިލް-އީ ،ފުރުމަށްފަހު ފޯމު މި ނުވަތަ

 .ހުަށހެޅިދާނެއެވެ ޝަކުވާ ވެސް ފޮނުވައިގެން

 ލުގައިސޫއު މި އާއި) ޤާނޫނު ޢާންމު އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ( 2008/11 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ވަގުތު  ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ އަްނނަނިވި ހުށަހެޅޭނީ ޝަކުވާ ދޭކަމުގެ

   (ށ)

 ށްއޭޖެންޓަ އިންތިޚާބީ ރަސްމީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އެ ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓު ވާދަކުރާ އިންތިޚާބެއްގައި

 ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަށް.

)1(    

    )2( .އަށްޕާޓީ ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓު ވާދަކުރާ އިންތިޚާބެއްގައި

 އާންމުކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ދަށުން ލުގެސޫއު މި

 .ދަށުންނެވެ ގެ" އިޖުރާއަތު ބެލުމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ  ގުޅިގެން އިންތިޚާބުތަކާ"

 މައްސަލަ ބެލުން   .5 (ހ)

 ރައްދުވާ  މައްސަލަ ،މައްސަލަތަކުގައި ބަލާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ޚިލާފަށް ލާސޫއު މި

 ގަޑިއިރު ) އަށެއް ސާޅީސް( 48 ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހާޒިރުވެ ކޮމިޝަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް

 ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ރައްުދވާ މައްސަލަ ފުރުޞަތުގައި ދޭ  ޖަވާބުދާރީވުަމށް. ދޭންވާނެއެވެ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ މައްސަލަ ބަލައި ދޫކޮށްލީކަމަށް ފުރުޞަތު އެ ،ނަމަ ނުވެއްޖެ ހާޒިރު ކޮމިޝަނަށް

   (ށ)

 ބަލައި  މައްސަލަތައް ގުޅިގެން ޝަކުވާއަކާ ހުަށހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ގޮތަށް ލުގައިވާސޫއު މި

        ގިނަވެެގން ފެށިގެން ވަގުތުން ންމުކުރާއާ ރިޕޯޓު ނިްނމިގޮތުގެ މައްސަލަ ،ނިންމުމަށްފަހު

 .ވާނެއެވެ ފޮނުވަންއެ ރިޕޯޓު  ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ  ސައުވީސް)( 24

   (ނ)
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 ބަޔާްނކުރާ  ތިރީގައި  ،ނަމަ ސާބިތުވެއްޖެ ޢަމަލުކޮށްފިކަން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް ޚިލާފަށް ލާސޫއު މި

 .އަޅަންވާނެއެވެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން   .6

 އިޞްލާޙެއް  ކުށުގެ މަތިން ޮގތެއްގެ އަންގާ ކޮމިޝަނުން ވަގުތެއްގައި  އަންގާ ކޮމިޝަނުން

 އާންމުކުރުމަށް  ބަޔާނެއް ގެންދިޔުމަށް އަނބުރާ ކަމެއް ކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ އާންމުކުރުމަށް

 އެންގުން ނުަވތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިެބންޖެހޭ ުފރުޞަތު ކޮމިޝަނުން އަންގާ  ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް

 ގޮތެއްގެ މަތިން ދިނުމަށް އެންުގން.

   (ހ)

 ،ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް މައްސަލައިގެ ،ޚިލާފުވަމުންދާނަމަ ތަކުރާރުކޮށް ލާސޫއު މި  ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު

           ،ބައެއް ޝެޑިއުލުން ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ޝެޑިއުލް ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ އެ

 ން.އެންގު އުނިކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް ވަކި

   (ށ)

 ،އެނގޭނެހެން އަގުތައް ވިއްކާ ވަގުތާއި  ވިއްކާ ވަގުތާއި ދޭ ހިލޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރު، 

 ކުރާ އިޢުލާނު ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަްނސް ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބައިވެރިވާ އިންތިޚާބުގައި

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ ) އަށެއް ސާޅީސް( 48 ގިނަވެގެން ފެށިގެން ވަގުތުން

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

 ހުށަހެޅުން  ރިޕޯޓް  .7 (ހ)

ލު ހިމެނޭ ފުރިހަމަ ފުސީގޮތުގެ ތަ ވިއްކި ނުވަތަ ދީ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރި  ލުގެ ދަށުންސޫމި އު

 ގިނަވެގެން ،ނިމުމުން މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 2 ލުގެސޫއު  ރިޕޯޓެއް، މި

 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް މި ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ ) އަށެއް ސާޅީސް( 48

   (ށ)

 ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ،ާފސްކޮށް ލުސޫއު މި ކޮމިޝަނުން ،ަފާށނީ ޢަމަލުކުރަން ށްލަސޫއު މި

 .ފެށިގެންނެވެ  ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  .8

އިންިތޚާބީ  ،ކޮށްފައިވާޓުގައި ގެޒެ 2018 ޓުއޮގަސް 13 ،ށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމުންލަސޫމި އު

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްސަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި އިދާރީ ފިަޔވަޅު 

ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް  2019ރުވަރީ ބުފެ 25ލާއި، ސޫއެޅުމާބެހޭ އު

 ލުތައް ސޫލެވޭ އުވައިއު  .9
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އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ކައުންސިލުގެ 

 އުވުނީއެވެ. އުސޫލު ބަޔާންކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ

އަންނަނިވި ިޢބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުަތކުގެ  ،އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ިހނދަކު ލުގައިސޫ އުމި

 މާނަ ކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެެވ.

 މާނަކުރުން   .10

   (ހ) .ކޮމިޝަނަށެވެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި "ކޮމިޝަން"

ފަރާތްތަކުގެ ކެންޑިޑަސީ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި "ކެންޑިޑޭޓުން"

  ފަރާތްތަކަށެވެ.އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާޤަބޫލުކޮށްފައިވާ 

   (ށ)

 ކެންޑިޑޭޓަކު  ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ"ކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ "

 .ޕާޓީއަކަށެވެ ސިޔާސީ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޕާޓީއެއްގައި ސިޔާސީ އެ

   (ނ)

) ޤާނޫނު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ( 16/2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި "ބްރޯޑްކާސްޓަރު "

 ހިނގާ  މަސްރަޙުގައި ސިޔާސީ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރާއި ،ލިބިގެން ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދަށުން ގެ

 ފަރާތްތަކަށެވެ.ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ޕްރޮގްރާމު މަޢުލޫމާތާއި ކަންކަމާބެހޭ 

   (ރ)

 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އޭޖެންޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އިންތިޚާބީ ރަސްމީ"

 ވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާންކުރާ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓަކަށެވެ. 25(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 

 (ބ)

 

 

  

 

  



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް                                15 އަދަދު:                                49 ލިުއމް: ވޮ
 

8 

 1 ޖަދުވަލު 

 

 

 

 

 

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދިނުމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ފުރިހަމަ ނަްނ:

  ދާިއމީ އެްޑރެސް:

  މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް:

   ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ) (ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ނަންަބރު

  ޤަުއމީ ނިްސބަތް:   (ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނަމަ)ރީ ނަްނބަރު ޓަރަިޖސް

  އީ މެއިލް ެއޑްެރސް:  މޮަބއިލް ފޯނު ނަންަބރު:
 

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ސްޓޭޝަުނގެ ނަން:

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަަމހަމަ ފުުރޞަތު ުނދިނުން  ފާަހގަލާން) މަްއސަލަިއގެ ާބވަތް: (ޮގޅީަގއި

 މަްއސަލައާ ުގޅޭ:
  ޕްރޮްގރާުމގެ ނަން:

  ފޮނުވި ތާީރޚު:  ފޮނުވި ަގޑި:

 ހުށަހަަޅއިފަިއވާ ަމއްސަަލއިގެ ތަުފސީލު:

 

 

 

 

 
 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 

 ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ައުޅގަނޑު ިއުޤރާުރަވމެވެ.މި ފޯމުަގއި 

 

 ސޮއި:

 

 ކުންފުނީގެ ސިއްކަ 
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 ތާރީޚު: ނަން:
 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 

 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ނަންަބރު: ފޯމު ގެަނއި ފަރާުތގެ ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ބަލަިއގަތް ފަރާުތގެ ނަން:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: މަްއސަލަިއގެ ތަރުީތބު ނަންަބރު:

ނުަވތަ ކެންޑިޑޭޓުން  ްނނަށް އޭޖެންޓުނޯޓު: އިންތިާޚބީ ކެންޑިޑޭޓުްނނަށް ްބޯރޑްކާސްޓަރަކު ަވގުތު ިދނުމާ ުގޅޭ ޝަުކވާ ހުށަހެެޅނީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ުނވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ

 ނިސްބަްތވާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށެވެ.

 

__________________________________________________________________ 


