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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމުގެ އުސޫލު 
 
 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
 

ކުރުމުގެ )އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، ޚިޔާލުފާޅު 2016/15)ހ( މިއީ، ާޤނޫނު ނަްނބަރު   .1 ތަޢާރަފު 
ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ިހންގަންެޖހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގަިއ  27މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫުނ( 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  34އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 
 މިނިވަންކަމުގެ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، އަބުރު"އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

އެ ރުމަށްޓަކައި އަށް ޢަމަލުކު" އުސޫލު ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ ދަށުން ބާބުގެ ހަވަނަ ޤާނޫނުގެ
އާ ކައުންސިލަށް ހުަށހެޅޭ މޯލްޑިވްސް މީޑިގެ ދަށުންނާއި، ވަަނ މާއްދާ 5އުޞޫލުގެ 

)މޯލްޑިވްސް  2008/15ތައް ބެުލމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަްނބަރު ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަ
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާަފއިވާ އުޞޫލެކެވެ. 32ނު( ގެ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫ

 

 އުސޫލު" މާއި، މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމުގެ)ށ( މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، "މައްސަލަ ހުށަހެޅު
 އެވެ.

 
އިން ފެށިގެން މި  12ޑިސެމްަބރު  2016 މި އުޞޫލު ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހު، )ނ(

އް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮްށ ނިންމާނީ، ިމ އުޞޫލުގެ ކައުންސިލުން ބަލަމުްނދާ މަްއސަލަތަ
 ދަށުންނެވެ.
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)ހ( ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާިއ، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކާއި،   .2 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ
އެފަރާތްތަކުގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ޒިްނމާތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް  މައްސަލަ، މި އުޞޫލާގެ ންތައްތަކުކަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މި )ށ( 

ްށ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، އަދި ބުްއދި ސަލާމަތުންހުރި ތަޞައްރަުފފުދޭ ކޮންމެ މީހަކަ
ބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ލި

 3ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ  އެކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، 
ގައި  (1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު )އެ ފޯމު  ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.ފޯމާއެކު  ،)ތިނެއް( ސެޓް

 އެވެ.ވާނެ
 

)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުންނާއި،  2008/15ޤާނޫނު ނަްނބަރު )ނ( 
)އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  2016/15ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުްނ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 
)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/15: ްނބަރުޤާނޫނު ނަ .1

ދަށުންނާއި، އެ ޤާނޫނުެގ ދަުށން ހަދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
ުހށަހެޅޭނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ފިޔަވައި، މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ޑިއާ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނާއި، މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދާއި، މީ
އެފަދަ  ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި މީޑިއާއެއްގެ ޝަކުވާގެ މައްސަލައެވެ.

 އި ވާނެއެވެ.( ގ2ަމި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ) މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް،
 

ފާޅުކުރުމުގެ )އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، ޚިޔާލު 2016/15 ޤާނޫނު ނަްނބަރު .2

ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ހެދިފައިވާ  27މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 
"އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ 

ށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަ 4ބާބުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާެބޭހ އުސޫލު" ގެ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ފިޔަވައި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ހުށަހެޅޭނީ،

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާުފ ކޮންޓެންޓެއް ޝާއިޢުކުރި މީޑިއާއެއްގެ ނުވަތަ 
، މި އުޞޫލުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ފިޔަވަުޅތައްއެފަދަ  ރިޕޯޓަރެއްގެ މައްސަލައެވެ.

 އެވެ.އި ވާނެ( ގ3ަޖަދުވަލު )
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މެއް ހިނގާކަން ނުވަތަ ފަަދ ކަބަޔާންކޮްށފައިވާ  ( ގައ2ި( ގެ )ރ( މި މާއްދާގެ )ނ)
ގެ އެނގިއްޖެނަމަ، މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކައުންސިލުއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިނގާފައިވާކަން 

ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ކަމެއް، މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 

ކައުންސިލުން އެކަމެއް އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެމަތިން ކަމަށް ގެނެސްފިނަމަ، ސަމާލު
ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި ކަމުގައި ވާނީ، "ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ  ބަލަންވާނެއެވެ.

 ( ގައި ވާނެއެވެ.4މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު ) އެ ފޯމު ފޯމު" އިން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 
ނަންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ. ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް  ލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބަލާމޯ( )ބ

ކޮށް، ުހށަހެޅޭ އެ ނަންބަރު ދޭނީ، މައްސަލަ ުހށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ތަރުތީބުގެ މަްއޗަށް ބިނާ
 ތަރުތީބުްނނެވެ.

 
ޭހ މަޢުލޫމާތެއް ންޖެނަސިލަށް ލިބޭއިރު ެއ ފޯުމގައި ހިމަހުށަހަޅާ ފޯމު ކައުން މައްސަލަ( )ޅ

ްނ ފުރިހަމަނޫންނަމަ، އެ މަޢުލޫމާެތއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަލުްނ ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލު
 އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 3( އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކައުންސިލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ރަސްމީ ބަންދުނޫން )ކ
ދޭންާވނެއެވެ. އެ ޖަވާބު ދިނުމަށްޓަކަިއ  ތަކަށް ޖަވާބު ތެރޭގައި އެަފރާ)ތިނެއް( ދުވަހުގެ

 އިޚުތިޔާރުކުރާނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކާ އެންމެ މުނާސިބު ގޮތެކެވެ.
 އަދި ޖަވާބުދެވުނު ގޮތުގެ ރެކޯޑް މައްސަލައިގެ ފައިލުގެ ތެރޭގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
 ގެ ޒަރީއާއިން."މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ދޭ ޖަވާބު"  .1

 އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން. .2
 ޒަރީޢާއިން.އެއްގެ އެސްއެސްއެމް .3

 

މިނިވަންކަމަށް  މީޑިއާގެ
 ހުރަސްއެޅުން

ގެ އިމުގެތެރޭގައި މީޑިއާއަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުމީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ )ހ(   .3
 އި މުސްތަޤިއްލުކަމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް އެ މީޑިއާއެއްގެ މިނިވަންކަމަށާ

ގޮތަށް، ނުވަތަ ުއނިކަން ލިބޭ ގޮަތށް އެކިފަރާތްަތކުން ހިންގާ ޢަމަލުތަާކ ހުރަސްއެޅޭ 
ގުޅިގެން، މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަނަކުން ނުވަތަ ްކލަބަކުން ނުވަަތ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަަތ 

ލައެއް ނޫސްވެރިއަކު ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ނުވަތަ އާންމު ފަރުދަކު މައްސަ
 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލަންވާނެއެވެ.

 

ޖެނަމަ، އެ )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއް
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 ގޮތަށް  ހުރަސްއެޅޭ މުސްތަޤިއްލުކަމަށް މިނިވަންކަމާއި މީޑިއާގެ " މައްސަލައެއް ބަލާނީ،
 ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން ޢަމަލުތަކާ ހިންގާ ރާތްތަކުންފަ އެކި ގޮތަށް ލިބޭ އުނިކަން ނުވަތަ

 ގެ ދަށުންނެވެ. "އުޞޫލު ބެލުމުގެ ކަންކަން

 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަ 
 މުއްދަތު

ކައުންސިަލށް ގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާނަމަ، ހ( ޤާޫނނުގައި ނުވަަތ މި އުޫޞލު)  .4
ރީޚާއި އެ މައްސަލައެއް ހިނގި ތާބަލާނީ، ލުން ކައުންސިގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކު

)ތިނެއް(  3ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު މީާލދީ ގޮތުން  އެ މައްސަލައެއް
 މަސްދުވަސް ފުރިހަމަނުވާ ޝަކުވާއެވެ.

 
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބައެއް މައްސަލަތައް ބެލިދާނެއެވެ. 

 ބާވަތަށާއި، މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، ތިރީގައި އްސަލައިގެއެއީ، މަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކުެގތެރެއިްނ ބަޔެއްގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

 
 އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު ޚިޔާލެއް ހިމެނުން. .1

 ލެއް ހިމެނުން.ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުވާ ޚިޔާ .2

ޤަދަރުވެރި ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ ނަމަށް ނުވަތަ އަުބރަށް ގެއްލުންދެނިވި  .3
 ޚިޔާލެއް ހިމެނުން.

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން،  4)ރ( މި އުޞޫލުގެ 
ލަ ބެލުމާއި ނުބެލުމުެގ މައްސަ މަޢާފަށް އެދިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ނަަގއި،ޝާއިޢުކުރެވުނު 

 އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
އިފަހުްނ، ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވުޖޫދަށް އަ 2016/15ނު ނަންބަުރ )ނ( ާޤނޫ

އެއްގޮތަށެވެ. އެ ާޤނޫނު ުވޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިްނ  ލާީނ، މި އުޫޞލާމައްސަލަތައް ބަ

މުންދިޔަ ، އެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިއިރު، ޢަމަލުކުރަހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލާނީ
 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

 
ތް ކައުންސިލުން ބެލެން ނެ 

 މައްސަލަ

 ނިވި މައްސަލަތައް ނުބަލާނެއެވެ.)ހ( ކައުންސިލަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަ  .5

 
ކަމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކައުންސިލުން ނުބެލޭނެ  4ގެ މި އުޞޫލު .1

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

 ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ.ބަލައި އެއާމެދު ގޮތެއް ކައުންސިލުން  .2



    
 

5 
 

 ކައުންސިލުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މައްސަލަ. .3
 ވާއާއި މައްސަލަ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަނބުރާގެންދާ ޝަކު 13އުސޫލުގެ  މި .4

 

މުގައި ސޮއިކުރާނީ، ކަމަށް އަްނގާ ލިޔު އެއް ނުބެލޭނެ)ށ( ކައުންސިލުން މައްސަލަ
ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ. ނުވަތަ ނާއިބުރައީސެވެ. ނުވަތަ ކައުންސިލުން އެކަމަށް 

 ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ.

 
މި އުސޫލުގައި 

ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަމެއް 
ކުރިމަތިވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް

ވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ މޯލްޑިވްސް މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަމެއް ކުރިމަތި  .6

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 60މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ 

 
 

 ބާބު  ވަނަދެ

 ތަޙުީޤޤުކުރުން  ބަލައި ަމއްސަލަކައުންސިލުން 
 

ހުށަހެޅުނުކަމުގެ މައްސަލަ 
 ނޯޓިސް ދިނުން 

ލާ މައްސަލައަްށ އުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަ ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޅޭ މަްއސަލައާއި، ކަ)ހ(   .7
ދީ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  7، އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި

)ހަތެއް( ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކެްއ  7އެ  ނޯޓިސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 
ފޯމާއި، އެ  ނޯޓިސްއާއެކު، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާހ( މާއްދާގެ ))ށ( މި 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތަކާއި ތަކެތީގެ ކޮޕީއެއް، އެ ޝަކުވާ 
 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ރައްދުވާ ފަރާތަށް

 
އިސްނަގައިގެން ބަލާ 

 މައްސަލަ
ކައުންިސލުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ  )ހ( ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާނީ،  .8

މައްސަލަތަކެވެ. ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް މައްސަލައެއް އައި ަކމަށް ބަާލނީ ލިޔުމުން ެއ 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް މައްސަލައެއް 
ންނެވެ. އެ ފޯމު، މި " އިފޯމު ނީ، "ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމިކަން ކުރާ ގެނައުމުންނެވެ.

 ( ގައި ވާނެއެވެ.4އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު )
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މައްސަލަތައް ބަލާީނ، ކައުންސިލުެގ ޝަކުވާގެ )ށ( ކައުންސިލުްނ އިސްނަގައިގެން ބަލާ 
ޤާނޫނުގެ ަދށުންނެވެ. ނަމަވެސް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުްނ ަކއުންސިލަށް އެއްބާރުލުްނ 

ގެ  2016/15ސަލަ ބަލާނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު: ނުދީފިނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއްގެ މައް

 ދަށުންނެވެ.
 
( މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ ފަރާުތން )ނ

އެފަރާތް ސިއްރުކުރަން އެދިއްޖެނަމަ، އެފަރާތާއި، އެފަރާތުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާުތ 
 ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ.

 
 އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއްނަމަ، ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލުން( )ރ

މައްސަލަ ބަލާ ފޯމާއި، އެއާއެކުގައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިއުމާއި ތަކެތީގެ ކޮޕީ، ޝަކުވާ 
ގެންނަ "ސަމާލުކަމަށް މީގެ ތެރޭގައި، ކައުންސިލުގެ  ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ( ގައި ވާނެއެވެ.5ފޯމުގެ ނަކަލެއް ޖަދުވަުލ ) އިސްނަގައިގެން ބަލާނުހިމެނެއެވެ.  "ފޯމު
 

( ކައުންސިލުން އިސްނަގަިއގެން ބަލާ މައްސަލައެއް، ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ )ބ

ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭުނން ނޫންކަން ލިޔުމުން ައންގައިިފނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ފަރާތުން 
 .ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ

 
މައްސަލައަށް 
 ޖަވާބުދާރީވުން 

ދޭ ޖަވާބު ހުށަހަޅަންާވނީ ޝަކުވާއަށް ރައްދުދޭ ފޯމާއެކު )ހ( މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާުތން   .9
މަޤުބޫލު އުޒުރަކާއެކު  ( ގައި ވާނެއެވެ.6އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު )އެ ފޯމު މި  ލިއުމުންނެވެ.

ވަަތ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ އެފަރާތް ނު އެފަރާތަށް މިކަން ކުރެވެން ެނތް ޙާލަތުގައި،

 ބުދާރީވެ، ބަޔާން ދިނުމުގެ ުފރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.ފަރާތެއް ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާ
 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ގިނަވެގެން )ށ( މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޖަވާބު 

ލުވަން ބޭނުންނަމަ، އެކަމެއް އިތުރު ކަމެއް އޮޅުންފި މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު
ކޮމިޓީގެ އި، ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް، މައްސަލަ ބަލާ އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށްޓަކަ

އޮޅުންފިލުވަންޖެޭހ  އަިދ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުެގ ކިަބއިން މުޤައްރިރު އަންގަންވާނެއެވެ.
ފަރާތަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނުމަށްޓަކަިއ، އެ އޮޅުންފިލުވައިދި އްކަމެއް ވާނަމަ، އެކަމެ

 އެ ދެ ފަރާތުްނ ވެސް ޖަވާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ިލއުމުންނެވެ. އަންގަންވާނެއެވެ.
 

 3 ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުްނ ޖަވާބު ދިނުމަށްޓަކައި ދެވޭނީ،)ނ( 

ޖެހޭ ކަންކަމުގެ )ހަތެއް( ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެކެވެ. ހުށަހަޅަން 7)ތިނެއް( ދުވަހާއި 
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 މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.
 

ށަހެޅި ފަރާަތށް )ރ( ޖަވާބުދާރީވުމަްށޓަކައި، މަްއސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ުނވަަތ މައްސަލަ ހު

 އެ ފަރާތަށް ރައްދުވިކަން ލިއުމުން ކަށަވަރުކުރަްނވާނެއެވެ. ފޮނުވާ ނޯޓިސް
 
މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން ޭދ  ޓަކައި ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް،( ޖަާވބުދާރީވުމަށްބ)

ފުރުޞަތުތަކުގައި އެފަރާތުްނ ަޖވާބުދާރީ ނުވެއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤުޮކށް 
 ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު، މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 
އަށް ލާ ކޮމިޓީމައްސަލަބަ

 މައްސަލަ ފޮނުވުން

)ހ( ކައުންސިލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން، ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް   .10

މައްސަލައެއް އައުމުން، އިޖުރާއާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ މަްއސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި، 
 ންވާނެއެވެ."މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" އަށް، ކައުންސިލުގެ ރައީސް އެ މައްސަލަ ފޮނުވަ

 
މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން 

 މައްސަލަ ބެލުން 

)ހ( މައްސަލަބަާލ ކޮމިޓީއަށް ަމއްސަލަ ފޮނުވުމުން، މައްސަލަ ެބލުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް   .11

ތައް މި އުޞޫލުގެ ފިޔަވަޅުމައްސަލަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އެ 

 ގައި ވާނެއެވެ. (3އާއި، ޖަދުވަލު ) (2ޖަދުވަލު )
 

( މައްސަލަ ުހށަހެޅި ފަާރތާއި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަާރތުން މައްސަލަބަާލ ކޮމިޓީގެ )ށ
މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ހާިޒރުވާންޖެހޭ ޙާލަތުތަކުގައި، އެ ދެ ފަރާތުން ހާޒިރުވުމަކީ 
އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެނަްސ އެ ދެ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނުވަަތ 

 އެހެން ފަރާތެއް ޢަްއޔަންކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު، އެ ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަދަލުގައި

އެ ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް 
ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އެ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއެކު، މައްސަލަބަލާ މަޖިލިސް އޮންނަ 

 ކެއް( ދުވަސް ކުރިން އެކަން ކައުންސިލަށް ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.)އެ 1ތާރީޚުގެ 

 
( ކައުންސިލުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެ ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި )ނ

ބަސްބުނެ، މައްސަލަ އުފެދުނު ގޮތް ކަމަށް އެފަރާތަށް ފެންނަ ގޮތެއް ނުވަތަ އެކަމުގައި 
ލުކުރި ގޮތް ކަމަށް އެފަރާތުން ދެކޭ ގޮތް، މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަށް އެފަރާތުން ޢަމަ

ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އެ ކޮމިޓީން އެފަދަ ފުރުޞަތެއް އެފަރާތަށް 
 ދީފައިނުވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީން އެަފރާތުގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ.

 

، ަމއްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤު ިހންގަްނވާނީ، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ވަިކ ( މައްސަލަބަލާ ކޮިމޓީން)ރ
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ބުރަވުމެއްނެތި އިްނޞާފުންނެވެ. މައްސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތަށާއި، މައްސަލަ  އަތަކަށް
އެހެނަސް އެކަމަށް ދޭނީ މި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

އެ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ހެކި ވެ. މުއްދަތެ  އުޞޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މަށްފަހުގައެވެ. ބަލައިގަނެވޭީނ، އެކަމަށް މެދުެވރިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރު
 ފިޔަވަޅުތައް ނިމި، މި އުޞޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މައްސަލަ ބަ 

 މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނިކޮށް ހުށަހަޅާ ހެކި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 
( މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވޭ މައްސަލަތަކުގެ މުއާލާތު ނުކެނޑެނީސް ބަލައި )ބ

 ތަޙުޤީޤުކޮށް، ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

ނުދޭކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ )ޅ( މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުުލްނ 
ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ސަބަބަްށޓަކައި މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
 

 )ހ( ކައުންސިލުން މައްސަލައެްއ ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮްށ ނިންމާއިުރ، މައްސަލަ ނިމުނު ޮގތުގެ  .12 މައްސަލަ ނިންމުން

ރިޕޯޓެއް ލިޔަންވާނެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާއާއި، މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ 
 އި، މައްސަލަ ޝާމިުލވާ ފަރާތްތަކުން ބަޔާން ީދފައިވާނަމަ އެއާގޮތާއި، މައްސަލައިގައި

ބެލި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކާއި، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ސަބަބުތަކާއި، 
އެ ރިޕޯޓުގެ  ލަ ނިންމި ގޮތް ސާފުކޮށް ހިމަނައި، ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ.މައްސަ

 ގައި ވާނެއެވެ. (7ޖަދުވަލު )ނަކަލެއް މި އުޞޫލުގެ އޮނިގަނޑުގެ 
 

ރިޕޯޓްގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މެމްބަރުން )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ނެއެވެ.ފޮނުވަންވާކައުންސިލުގެ ރައީސަށް  ސޮއިކޮށް

 

 ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު، ކައުންސިލުގެ ރައީސް )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ
އިޖުރާއާތުތައް މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައިވާ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ، 

އެްއގޮތަށް ކަމަށް ފެނިއްޖެނަަމ، ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އުޞޫލާ ފުރިހަމަކޮށް، 
ރީ ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ެއ ރިޕޯޓުގައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަ

ނިންމާފައިވަނީ، އިޖުރާއާުތތަްއ ފުރިހަމަނުވެ، އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަްށ 
ފެނިއްޖެނަމަ، އަލުން މަްއސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ލައެއް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު، މި އުޞޫލުގައި މައްސަްނ ބަލާ ކޮމިޓީ ( މައްސަލަ)ރ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ނިންމާ ނިންުމން، ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

 ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް  ށްފަހު، ތަންފީޒުުކރުމަށްޓަކައިމަމުރާޖަޢާކުރު

 އްޔަތު ލިބޭނެއެވެ.އެ ނިންމުަމށް ކައުްނސިލުގެ ނިންމުމެއްގެ ހައިސި ވުމުން،ފޮނު
 

)ބ( މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް، ެއ ނިންމުން ރައްދުވާ މީޑިއާގެ 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އަދި ރިޕޯޓަރަށް  ވަސީލަތެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތަށާއި، އެޑިޓަރަށް
 ވެ.ވަރުކުރަންވާެނއެތަށް ރައްދުިވކަން ލިއުމުން ކަށަން އެފަރާއެ ނިންމު

 
)ޅ( މައްސަލަ ބަާލ ކޮމިޓީްނ ބަލައި ިނންމި މައްސަލައެްއގެ ނިންމުްނ، ކައުންސިލުގެ 

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، އެ މައްސަލައެއް މީޑިއާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަންގަވާ 
ވަސީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުން އެ މީޑިއާއިން 

ކޮށްފިނަަމ، މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތެއްގައި ާޝއިޢުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު، ޝާއިޢުނު
 ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

 

ޝަކުވާ އަނބުރާ 
 ގެންދިއުން 

ކައުންސިލަށް ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އެ   .13
ނުންވެއްޖެނަަމ، ލިޔުމުން އެކަން ކައުންސިލަށް އަންގައި، މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދަްނ ބޭ

 އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ.
 

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި، ކައުންސިލުން އަމިްއލައަށް އިސްނަގައިގެން ބަލާ   .14 މައްސަލައިގެ ދަފުތަރު
އްޔާރުކޮށް މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ޚާއްޞަ ދަފުތަރެއް ކައުންސިލުން ތަ

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އެ ދަފުތަުރގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންވާނެއެވެ.
 

 މައްސަލައިގެ ނަންބަރު. .1

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު. .2
 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު. .3
 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. .4
 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. .5

 ވަތް.މައްސަލައިގެ ބާ .6
 މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް. .7

 

މައްސަލައަކަށް ދޭ ޖަވާބަކާބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް   .15މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ 
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ްށ ކޮމިޓީއަ އުންސިލުގެ މައްސަލަބަލާހޯދުމަށްޓަކައި، އެ މަުޢލޫމާތު ިދނުމަށް އެދުމުގެ ބާރު، ކަ ބާރު
ލިބިގެންވެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު އެ ކޮމިޓީއަށް ދޭނީ އަނގަބަހުންކަން ނުވަތަ ލިއުމުންކަން 

އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެމަތިން އެއަށް އެދޭނީ އެ  ކަނޑައަޅާނީ އެ ކޮމިޓީންނެވެ.

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ.
 

މައްސަލަ ބެލުމާއި، 

 ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު

ސިލަްށ ހުށަހެޅޭ މަްއސަލައާއި، ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ަބލާ މައްސަލަތަްއ )ހ( ކައުން  .16

 ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ބާރު ކައުންސިލުގެ  އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންަނނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ)ށ( މި މާ
 މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގްނވެއެވެ.

 
ކިންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަްށ ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމާއި، އެ ހެ .1

 ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ހޯދުން.
ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ފެންނަ ފަރާތްަތއް ކައުންސިލަށް  .2

 ހާޒިރުކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ހޯދުން.

ރާއަކުން ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ހިނގަމުންާދ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން އެހެްނ އިދާ .3
ކާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ހިމެނޭ ލިއުމެއް ފިޔަވައި، ކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަ

ބެލުމާއި، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ންތައް ހޯދުމާއި، ގުޅުންހުރިކަމަށް ފެންނަ ލިޔެކިއު
 ލިޔުންތައް ކައުންސިލަށް ގެނައުްނ.

އްަޞ މަޢުލޫމާތެއް ދެވިާދނެ ކަމަށް ަކއުންސިލަށް ފެންަނ ވަކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚާ .4
 ފަރާތްތަކުން، އެ މަޢުލޫާމތެއް ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް އެންގުން.

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅޭ  .5
ނުމަށް، ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތެއް ދި

ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން އެ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް 

އެ   ހުށަނާޅައިފިނަަމ، ކައުްނސިލުގެ ފަރާތުންނުފޮނުވައިފިނަަމ، ނުވަތަ ރިޯޕޓެއް
 މައްސަލަ އަމިއްލައަށް ބެލުން.

ންސިލުން ސުވާުލކުރަމުންދާ މީހެއް، ކައުންސިލުން ބަލަމުްނދާ މައްސަލައެއްގައި ކައު .6
ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރައިގެންދާނަމަ، ފުރާ ތާރީޚަކާއި އެނބުރި އަންނަ ތާރީޚެއް 

 ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެ ކަމަްށ އެމީހަކަށް އެންގުން.
 ވަކީލުން ޤަބޫލުކުރުން. .7

 ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން، ނުަވަތ ހުޅުވާނުލައި މައްސަލަ ބެލުން. .8

ލުގެ މެމްބަރަކު އެކަނި، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ކައުންސި .9
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 މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުން.
 ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ހެކި ހޯދުމާއި ބަލަިއގަތުން. .10

 

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އެހެން 
އިދާރާއެއްގެ އެހީތެރިކަން 

 ހޯދުން 

، އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި، ހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައިކައުންސިލަށް ހުށަ  .17
 ތަޙުޤީޤުކުރާ އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.މައްސަލަ 

 

)ހ( ކައުންސިލުގެ މައްސަަލަބލާ ކޮމިޓީން ެއ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް 
 ން ނިންމުން.ކުރިމަތިވާ ކަމަށް މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ

)ށ( ކައުންސިލުގެ މައްސަލަަބލާ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްވުރެ އެހެން 
އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފިނަމަ، ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަވާނެ ކަަމްށ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަްށ 

 ފެނުން.
އްގެ ތަޙުޤީޤު )ނ( ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލައެއްގެ ނުވަަތ މައްސަލަތަކެ

 އަވަސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުން.
 

ކައުންސިލުން ބަލާ 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 
ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު 

 ހޯދުން 

ކައުންސިލުން ބަލާ މައްސަަލތަކާ ގުޅިގެން ފަންީނ، ޢިްލމީ އަދި އެ ދާއިރާއެއްގެ   .18

ރު، އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުމުގެ އިޚުތިޔާ
ައދި މައްސަލަބަލާ މަޖިލީަހށް  މަޖިލީހަކަށް ނުވަަތ މައްސަލަބަާލ ކޮމިޓީއަކަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

އެފަދަ ތަޖުރިބާކާރުން ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ވެސް މައްސަލަބަލާ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ 
 މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގްނވެއެވެ.

 
ތަކަށް އެންގުން

ތަބާނުވުމާއި، ކައުންސިލުގެ 
ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ 

 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަުއންސިލުން އަންގާ އެންގުމަކަްށ )ހ( ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާއި މި އުޞޫލު  .19

ތަބާނުވާ ފަރާތަކާމެދު އަޅަންެޖހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލަ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ

 

ކައުންސިލުގެ ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ )ށ( 
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ށް ިލބިގެންވެއެވެ.ފޮނުވުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަ
 

)ނ( އަދި އެނޫން އެހެން ބާވަތުގެ ކަންކަމުގައި އެކަންކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް، އެފަދަ 
 ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހުށަެހޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ވަނަ ބާބު ތިން

 މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ 
 

ވަނަ  23ލާ ކޮމިޓީއަީކ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ ބަ )ހ(   .20 މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ
ކައުންސިލުގެ އޮނަހިރި އަަދދެއްގެ މެންބަރުން ހިެމޭނ  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަިތން،

ަމއްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަްށ   ކޮމިޓީއެކެވެ.ގޮތަށް، ކައުންސިލުެގ ރައީސް އެކުލަވާލާ
، މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، މައްސަލަ ބެލުމަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުަތށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު، 

 ކައުންސިލުގެ ރައީސް ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ކަން އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންަނށްއެ
 

 ބަލަހައްޓާނެ މުޤައްިރރު، އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ )ށ( މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ ރިއާސަތު
 މެމްބަރުންގެ ވޯޓަކުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 
)ށ( ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ވަކި މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށްޓަކައި އުފައްދާ 

ސަލަތަކެއް މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަކީ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެކެވެ. އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ މައް

ކައުންސިލުގެ  ،އެކަންއެ ކޮމިޓީ އުވުމުން ނެއެވެ. އުވޭ ބަލައި ނިމުމުން އެ ކޮމިޓީ
 ނަށް ލިއުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.ރައީސް، އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން

 
( މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނުހިނގާ ކަމަށްވަނީނަމަ، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް )ނ

ންބަރުން ކޮމިޓީން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ އެއްބާރުލުން ނުދޭ މެ
 އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

)ތިނެްއ(  3)ރ( މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީެގ ދައުރެއްގެ މުއްދަތަކީ، މީލާދީ ސަނަތުން 

 މަސްދުވަހެވެ.
 

މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުން ބާއްާވނެ 
 ޚާއި ގަޑި ކަނޑައެޅުންތާރީ

މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވން ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި މައްސަލަ ބެލުމަށް ހޭދަވާނެ   .21

ވަގުތު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
 އަންގަންވާނެއެވެ.ވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެކަން ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލުގެ މު

 

މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތައް 

)ހ( މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ޢާންމުޮކށް ާބއްވަންވާނީ، ހުޅުވާލެވިފައިވާ   .22

 މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
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ލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ )ށ( އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ލާިޒމުކުރާ ސަބަބެއް ނުވަތަ ޙާ ހުޅުވާލެވިފައި އޮތުން 
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި، މައްސަލައެއް ނުވަތަ 
މައްސަލައެއްގެ ބައެއް، ސިއްރު މަޖިލީހެއްގައި ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް މައްސަލަބަލާ 

ޔަސް، ސިއްރު ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަަމ، އެ ަމއްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބައެއްވި
 މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމުގެ އިޚުތިޔާރު މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

)ހ( މައްސަލަ ބަާލ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް، ކަނޑައެޅިފައިވާ   .23

 .މުއްދަތުގައި ކޮށް ނިންމަންވާނެެއވެ
 

ލިޔެ މުޤައްރިރާ ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް )ށ( މައްސަލައިގެ ލިޔެކިއުންތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، 
އަދި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓުން  ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ރިރާ ގައި ފާހަގަކޮށް، ެއތަކެތި ެވސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްގަކުރެވޭ ކަންކަން ޗެކްލިސްޓުފާހަ
ގައި ( 8ޖަދުވަލު )މި އުސޫލުގެ ޗެކްލިސްޓްތައް ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ވާނެއެވެ.

 
)ހ( އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ދަުއރެއް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް،   .24 އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު

އް، މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިދާއެްއ އޮތް މައްސަލައެ
ބަލާހިނދުގަިއ، އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި، އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

 އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުާވނެއެވެ.
 

)ށ( މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިީޓން ބަާލ މައްސަލައަކީ، އެްއވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ 
ރެއް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް، ނުވަަތ އެނޫންވެސް ފައިދާއެއް މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ދައު

އޮތް މައްސަލައެއްކަން ކުރިން އެނގިފައި ނެތްނަމަވެސް ެއކަން އެނގޭހިނދު، ެއ 
މައްސަލައަކީ ބުނެވިދިޔަ ގޮތަށް އެ މެންބަރަކާ ގުޅުން އޮތް މަްއސަލައެއްކަން މައްސަލަ 

އްސަލައެއް ބެލުމުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އަްނގައި، އެ މަ

 ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ އެންެމހައި ނިންމުންތަކުން އެ މެްނބަުރ އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.
 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  33)ނ( މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
ތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ބެލުމުްނ، އެފަަދ ގާތްތިމާގެކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮތް ެއއްވެސް ފަރާ

 ގުޅުމެއް އޮތް މެންބަރަކު އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.
 

މައްސަލަ ބެލި 
 މެމްބަރުންގެ ރައުޔު

)ހ( ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއް، ކައުންސިލުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަކުން ބަލައި   .25
 ތިފާޤުން ިނންމުމަީކ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.ނިންމާއިރު، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ މެމްބަރުންގެ އިއް
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)ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަަދ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމުގަިއ، ކޮމިޓީެގ 
މެމްބަރުންނަށް އިއްތިފާޤު ުނެވވިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ނިންމާނީ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

ްނބަރުންަނށް އެ މައްސަލަ ނިންމަން ނަމަވެސް ޚިޔާލު ތަފާތުވި މެންބަރަށް ނުވަތަ މެ

 ފެންނަ ގޮތާއި ސަބަުބ، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

ކައުންސިލަށް ުހށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއް، ކައުންސިލުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަކުން ބަލައި ( )ނ
ލިބިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ވަކި ކޮޅަކަށް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުނިންމުމުގައި، 

 މިޓީގެ މުޤައްރިރު ުބރަވާ ކޮޅަކަށެވެ.ނިންމާނީ ކޮ

 
 

 ަވނަ ބާބު ހަތަރު

 މާނަކުރުން 
 

)ހ( ޤާޫނނު: މި އުޞޫލުގަިއ ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންޮކށްފައި ނުވާނަމަ، ާޤނޫނުގެ މާނައަީކ،   .26 
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނެވެ.

 
ިއ ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންޮކށްފައި ުނވާނަމަ، ގަވާއިދުގެ ާމނައަކީ، )ށ( ގަވާއިދު: މި ުއޞޫލުގަ

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދެވެ.

 
)ނ( ކައުންސިލް: މި އުޞޫުލގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުެގ 

 މާނައަކީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލެވެ.
 

 ތު ދިނުން.)ރ( ޙިއްޞާކުރުން: މަޢުލޫމާ
 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން: ަވސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން އާްނމުކޮށް، ނުވަތަ ވަކިބަޔަކަށް )ބ( 

އަމާޒުކޮށް، މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު، ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު ޓީވީ، ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ ނުވަތަ 
 އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދުރަްށ ފޮނުވުން.

 
 

  ް2017ނޮވެންބަރު  8    ތާރީޚު: ފާސްކުރި ކައުންސިލުނ 

  ަ2018ޖެނުއަރީ  24 : ފާސްކުރި ތާރީޚުކައުންސިލުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު ފުރަތަމ 
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

 `  

 ފޯމު ހުށަހަޅާ  ގެ މައްސަލަ ޝަކުވާ 

  :ުވެ.ހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެ  ގެ މައްސަލަ ގެ ދަށުން ޝަކުވާ 2016/15އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު:  2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:. 1
  ފުރިހަމަ ނަްނ:
  ޖިންސް:  :އާންމު ަނން

  ދާިއމީ އެްޑރެސް:
  މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް:
  ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަުރ:  އައިޑީާކޑު ނަންަބރު:

  ފޯނު ނަންަބރު:
  ފެކްސް ނަންަބރު:
  އީެމއިލް އެްޑރެސް:

 

 އާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް:ޝަކުވާ. 2
  އާންމުުކރި ތާީރޚު:
  އާންމުުކރި ަވގުތު:
ިދާމވާ  ތާޝާއިޢުކުރި ވަސީލަ

 މިފާހަގަ ޖަހާެށވެ! ގޮީޅަގއި 
 އެހެނިހެން  ސޯޝަލް މީިޑއާ  އޮންލަިއން  ޕްރިންޓް  މަަޖއްލާ ނޫސް 
      

  ވަސީލަުތގެ ނަން/ލިންކް:
 

 ތިރީގައިވާ ގޮޅީގައި ޝަކުވާގެ ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް ލިޔާށެވެ!. 3
 
 
 
 
 
 

 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާށެވެ!މި ޝަކުވާ އެހެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ތިރީ. 4
  ހުށަހެޅި ިއދާާރގެ ނަން:

  ހުށަހެޅި ތާީރޚު:
  ކުރިޔަށް ގޮސްަފިއވާ މިްނވަުރ:

 

  ުރަންޖެހޭ ތިން ބަޔާއި އިޤުރާރު:ހުށަހަޅާނަމަ، ފުރިހަމަކު ޝަކުވާ ގެ ދަށުން  2008/15 :ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 . ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ:1
  މީޑިާއގެ ނަން:

  އެޑްެރސް:
  ފޯނު ނަންަބރު:

  އިތުރު މަޢުޫލމާތު:



 

 

    info@mmc.org.mvއީމެއިލް:، 3003994 ފެކްސް ނަމްބަރު:، 3003995ބަރު: ވަނަ ފަންގިފިލާ(، މަޖިދީމަގު، މާލެ. ފޯން ނަން 2ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ )

 

 

 ގެ ޚުލާޞާ:ތުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ކުރި މަސައްކަ  25. މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 2
 
 
 

 

 . އިޤުރާރު:3
ްއސަލައަކީ، ޝަކުާވގެ މަ ަށހަޅާމި ފޯމުން ހުޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، ، ޞަްއޙަ ތެުދ މައަުޅގަނޑު މި ފޯުމގައި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ އެންމެހައި މަޢުޫލމާތަކީ

 ކަމަށް މި މިުރވަެމވެ.  އިުޤރާޤާނޫނަކުން ިލބިދޭ ޙަްއޤަކުން ދަުޢވާ އުފުލިދާނެ ަފދަ މަްއސަލަެއއް ކަމަްށާވނަމަ، އެ ޤާނޫނީ ޙަްއޤު ދޫކޮށްުލމަށް 
ދި އެކަާމބެހޭ ޮގތުން ގަެއވެ. އަ މަށްފަހު ، މިންަވާރއި، އެަކމުން ނުކުންާނނެ ަނތީޖާއާ ެމދު ފުރިަހމަައށް ވިްސނުއިުޤރާުރވަީނ، ދޫކޮށްލާ ަޙއްުޤގެ ާބވަާތއި 

 ހޯދަންެޖހޭ ޤާޫނނީ ލަފާ ވެސް ހޯުދމަށްަފހު، އަިމއްލަ ިއޚުތިޔާުރގަެއވެ.
 

  :ުމަ، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތަކާއި އިޤުރާރު:ހުށަހަޅާނަ މައްސަލަ ގެ ދަށުން  2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ޝަކުވާ ރައްުދވާ ފަރާުތގެ:. 1
  މީޑިާއގެ ނަން:

  ރިޕޯޓަރުގެ ަނން:
  އެޑްެރސް:

  ފޯނު ނަންަބރު:
 

 މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ!(: )ޝަކުވާގެ ބާވަތުގެ ތިރީގައިވާ ގޮޅީގައި  ޝަކުވާގެ ބާވަތް . 2
 ޢާންމު ނިާޒމާ ޚިލާފު  ބެުހން އަުބރާ ުއމީ ސަލާމަތަށް ުނަރއްކާޤަ އިސްލާްމދީުނގެ ައޞްލަކާ ޚިލާފު

    
 

 . އިޤުރާރު:3
 .އަުޅގަނޑު މި ފޯމުަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ އެންެމހައި މަޢުޫލމާތަކީ، ަޞއްޙަ ެތދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ިއުޤރާުރވަެމވެ

 

 ޤާނޫނީ ަޝޚުެޞއްނަމަ ަތްއގަނޑު  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:
   ނަްނ:ފުރިހަމަ 

  މަާޤމު ނުވަތަ ަހއިިސއްޔަތު:
  ސޮއި:

  ސޮއިުކރި ތާރީުޚ:
 

 :ިމި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ 

 އައިޑީ ކާުޑގެ ކޮޕީ. މު ހުށަހަޅަނީ ވަކި މީެހއްނަަމ، އޭާނގެ ފޯ .1
 .ޔުމެއްއިވާ ރަްސމީ ލިޤާނޫނީ ަޝޚުެޞއްަނމަ، އެފަރާތް ތަްމސީލުކުރާ މީެހްއގެ މަޢުޫލމާތު ބަޔާންކޮށްފަ  ފޯމު ހުށަހަޅަނީ .2
 ޝަކުވާ ާސބިތުކުުރމަށްޓަކައި ހުށަަހޅާ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ. .3
 ޝަކުާވއާ ގުިޅގެން ހުަށހަޅަން ބޭނުްނާވ އެހެނިހެން ެހއްކާއި ަޤރީނާ ވާނަަމ، ެއއާބެހޭ ލިޔެކިޔުން. .4
 ެމްއެގ ކޮޕީ.ޝަކުވާ ހުށަަހޅަނީ، ާޝއިޢުކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަކާ ގުޅޭ ގޮތުންަނމަ، އެ ލިޔު .5
 ޕީ.ކޮއެކަާމބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މި ފޯމުން ހުށަެހޅި ޝަކުާވގެ ަމއްސަލަ، އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަަހޅާފަިއވާަނމަ،  .6
 .ޝަކުވާ ަރއްުދވާ ފަރާާތއެކު، ލިޔެކިޔުުމން އެްއވެސް މުޢާމަލާެތއް ކުރެވިަފިއވާަނމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ .7
 

 ލުން ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް:މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސި 
  މުަވއްޒަުފގެ ނަން:

  ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:  ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު:
  ޝަކުާވގެ ނަންަބރު:  މުަވއްޒަުފގެ ޮސއި:

 



 

 

    info@mmc.org.mvއީމެއިލް:، 3003994 ބަރު:ފެކްސް ނަން، 3003995ބަރު: ވަނަ ފަންގިފިލާ(، މަޖިދީމަގު، މާލެ. ފޯން ނަން 2ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ )

 

 a 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

 `  

 

 

 ދަށުން ބަލާ ޝަކުވާގެ ގެ  2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
 މައްސަލަ ބެލުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 

 ފިޔަވަޅު  ތނ

 ދަށުން އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 25ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ކައުންސިލުގެ ޤާނޫުނގެ   .1
 ދުން.އް ހޯޓެންޓެއް ޝާއިޢުކުރި މީޑިއާގެ އެޑިޓަރަށް ނުވަތަ އެ މީޑިއާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލެކޮން

 ޙައްލެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ، ޝަކުާވ ހުށަހަޅާ ފޯމުން ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން.  .2

ށަހެޅުމަށް ލުްނ ހުއަފަހު ކުރުމަށްޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަަމ، އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ  .3
 ކައުންސިލުން )އިދާރީ މޭޒުން( ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންުގން.

ފައިވާ ހަމަކޮށްތު ފުރިމާ ފައިލްކުރާނީ، މަޢުލޫޝަކުވާއަށް ނަްނބަރެއްދީ، ނޯޓް: ޝަކުވާގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި، 

 ފޯމުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެވެ.

ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ތެރޭ 3ށްފައިވާ ފޯެމއް ހުށަހެޅުމުން، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮ  .4
 ފަރާތަށް ޖަވާބުދިުނން. )މި ޖަވާުބގެ ނަމޫނާ، ޝަކުވާގެ ދަފުތަރުަގއި ވާނެއެވެ.(

 ވެފައި ނުވާ ދުވަސް މަސް 3ކަލަންޑަރުން ޝާއިޢުކުރި ތާރީޚާއި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދުގައި މީލާދީ   .5
ގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާ 7ނޫންނަމަ، ކައުންސިލުގެ ޤަވާޢިދުގެ  ޝަކުވާއެއް ނަމަ، ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

 ޢަމަލުކުރުން.

، މަްށ ވަނީނަމަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކައުންސިލުްނ ބެލެން ނެތް ޝަކުވާއެއް ކަ 8ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ   .6
 އެކަން ކަނޑައެޅުން.

 ލުކުރަން ޙައްމައްސަލަޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ފެނިއްޖެނަމަ،   .7
ދުވަހުގެ  3ތަށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވާކަްނ، ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ޝަކުާވ ރައްދުވާ މީޑިއާގެ ވަސީލަ

 ތެރޭގައި އެންގުން.

ކުވާގެ ނަމަ، ޝަދިއްޖެވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބުްނ ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، ޝަކު   .8
 ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ލިޔުމުން އެންގުން. 3މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި، ނިމުނު ގޮތް 



 

 

    info@mmc.org.mvއީމެއިލް:، 3003994 ބަރު:ފެކްސް ނަން، 3003995ބަރު: ވަނަ ފަންގިފިލާ(، މަޖިދީމަގު، މާލެ. ފޯން ނަން 2ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ )

 

ކަށް އަޖަލްސާ ސިލުގެނޯޓް: ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ ޝަކުވާގެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ކައުން
 ހުށަހަޅައި، މެންބަރުންގެ އަުޣލަިބއްޔަތުންނެވެ.

މަ، ުނވަތަ ދިން ހަފުތާެގ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދީފިނަ 1ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، ޝަުކވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން   .9
 3 ން، އެކަންމައިޖަވާބަކީ، މައްސަލަ ޙައްލުވާ ފަދަ ޖަވާބަކަށް ނުވާނަމަ، ޝަކުވާެގ މައްސަލަ ބަލާ ކަމަށް ނި

 ން(.)ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެންގު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުން.

މަ، ބެއް ނަދަ ޖަވާދިން ޖަވާބަކީ، ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ނިންމޭ ފަޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން   .10
ށަހެިޅ ފަރާތަށާއި، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަކުވާ ހު 3އެ ޝަކުވާއެއްގެ މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި، އެކަން 

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެންގުން.

ރަކު  މެންބަސިލުގެ ން، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލު ނުކުރެވޭނަމަ، ކައުންޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދިން ޖަވާބު  .11
ލުކުރެވޭތޯ ކަން ޙައްން އެނުވަތަ ކޮމިޓީއެއް )ޞުލްޙަވެރި ކޮމިޓީ( މެދުވެރިކޮށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެ

 ބެލުން.

ކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ކުން އެއްދުވަހު، އެދުވަހަ 3ޞުލްޙައިގެ މަސައްކަތްކުރާ މެންބަރު ނުވަތަ ކޮމިޓީްނ، ކޮންމެ   .12
 މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ދިނުން.

މައްސަލަ  ބަލައި، މުގައިހަފުތާތެރޭގައި ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ، ޞުލްޙަެވރިކަމާއެކު ޙައްލުނުވީ ކަ 1  .13

 ނުުވން.ރަސްމީކޮށް ބެލުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮ

ށް ، އެކަމަޑިއާއިވަކި ބައްދަލުވުމެއްގައި، ޝަކުވާެގ މައްސަލަ ބަލާނޭ ކަމާއި، މައްސަލަ ބަލާނެ ތާރީޚާއި، ގަ  .14

 ންގުން.މިޓީން އެލާ ކޮ ބަހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ވަގުތު، ޝަކުވާގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް މައްސަލަ 

 ރުން.ހާޒިރުކު ފަރާތް ޖަލްސާއަށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، ޝަކުވާ ރައްދުވާޝަކުވާގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ   .15

އިވާ ށަހަޅާފަން ހުޝަކުވާއަކީ، ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތު  .16

 .ގެނައުން ކަށްމުމަބުން ނިޝަކުވާއެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ އެ ހިސާ

 ވެ.މި މަސައްކަތްކުރާނީ އިދާރީ މޭޒުންނެ ލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން.މައްސަ  .17

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމުން.  .18

 މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާގެ މަސްއޫލުވެރިޔާއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުން. )އިދާރީ ލިޔުމަކުން(  .19

 ރައްދުވާ މީޑިއާގެ އެޑިޓަރަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުން. )އިދާރީ ލިޔުމަކުން( މައްސަލަ

ރިން، ވުމުގެ ކު ހަމަ )އެ މުއްދަތު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި، އެ މީޑިއާގައި ނިންމުން ޝާއިޢުކުރުން.  .20

 ކައުންސިލުން އެހެން ފަރާތަކަށް، ނިންމުން ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެެއވެ.(

 ރުން. ޝާއިޢުނުކޮށްފިނަމަ، މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތެއްގައި ކައުންސިލުން ޝާއިޢުކުއެ މީޑިއާގައި  .21
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

 `  

 

 މައްސަލަ ބެލުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ގެ ދަށުން  2016/15 :ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ފިޔަވަޅު  ތނ

 އުން.އަ ސަމާލުކަމަށް ޝަކުވާގެ މައްސަލަކައުންސިލުގެ  ހުށަހެޅުން ނުވަަތ، ޝަކުވާ  .1

 ، ސްކޭންކުރުން(.އެންޓްރީކުރުން )އެންޓްރީ ނަްނަބރު ދިނުން
 ން ދިނުން )ކައުންޓަރުން(.ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔު މުން އައި ޝަކުވާއެއްނަމަ،ލިޔު

 އިދާރީ މޭޒުން އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން:
 ޝަކުވާއަށް ނަންބަރެއްދީ، ޝަުކވާގެ ދަފުތަރުގައި ނޯޓުކުރުން.

 .ގެ މޭޒަށް ގެންދިއުންޝަކުވާ، މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް  .2

 ޝަކުވާ ގެންދިއުން )އިދާރީ މޭޒުން(.މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް   .3

 :މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ޝަކުވާ މުރާޖާކުރުން  .4
މަށް އި، އެކަގަޑިއާ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލާނެ ދުވަސް ތާވަލުކޮށް، މަްއސަލަ ބަލަންފަށާ ތާރީޚާއި

 .ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ވަގުތު ކަނޑައެޅުން

 .އިދާރީ މޭޒުން()މުން( ަޖވާބުދާރީވުމަށް އެންގުން )ލިއު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ބަންދުނޫން ސަރުކާރު  .5
 ("ޝަކުވާއަްށ ރައްދުދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.ޖަވާބުދާރީވާންވާނީ )

 ،މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުންޝަކުާވގެ ބަލާ ކޮމިޓީން  މައްސަލަ  .6

 ކުރެވޭ ނުކުާތތައް ިލޔުން.ންބަުރންނަށް ފާހަގަމައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެ

ކެތި ފަދަ ތަ ކިއުންދެފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ މަށާއި،އިތުރަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއް އޮތްތޯ އޮޅުންފިލުވު  .7
 ްނ(.)ސިޓީން ނުވަތަ ޗިޓު ރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމަށް ދެފަރާތަށް އެންުގން.ޙިއްޞާކު

 ލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން.މައްސަ  .8
 (މި މަސައްކަތްކުރާނީ އިދާރީ މޭޒުންނެވެ.)

 ބަލާ ކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމައި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުން.މައްސަލަ   .9

ރިޕޯޓު  ޔާ އަށްއޫލުވެރި މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާގެ މަސް މައްސަލައިގެ ނިންމުން މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި،   .10
 ން(.ފޮނުވުން )އިދާރީ މޭޒު

 ނުވުންޕޯޓް ފޮރި ޓަރަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާގެ އެޑިމައްސަލައިގެ ނިންމުން މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި، 
 .ން()އިދާރީ މޭޒު

 އެހެން ތެއްލޫމާސް މަޢުނޯޓް: ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާއަށް ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެއާބެހޭ އެއްވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ތ(( 25ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުން ދީގެންުނވާނެއެވެ. )ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުެގ 

 ރުން.ޝާއިޢުކު ސިލުންމީޑިއާގައި ޝާއިޢު ނުކޮށްފިނަަމ، މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތެއްގައި ކައުންމައްސަލަ ރައްދުވާ   .11
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 a 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

 `  

 

 ފޯމު  ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކައު 
 
 މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:. 1

  ނަން:
  އެޑްރެސް:

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:
   ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!މި ގައި މަ، ވާތްފަރާތުގައިވާ ގޮޅީމަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކުރަން އެދޭނަފަރާތުގެ ޒާތީ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، އެ 

 

 :ރައްދުވާ މީޑިއާ . ޝަކުވާ 2
  މީޑިއާގެ ނަން:

  ގެ ނަން:ރިޕޯޓަރު
 

 :ޚުލާޞާ  . ޝަކުވާގެ 3
 

 

 އި، މަފުހޫމު:އިޤުރާރާ . 4

ނައި ގެލު ކަމަށް ގެ ސަމާމަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ. އަދި މި ފޯމުން ކައުންސިލުމި ފޯމުން ހުށަހަޅާފައިވާނީ، ޞައްޙަ ތެދު 
ން ކައުންސިލަށް ގެ ދަށުން ކަމާއި، ނަމަވެސް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތު 2008/15ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ބަލާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 ޑަށް އެނގެއެވެ.ގެ ދަށުންކަން އަޅުގަނ 2016/15 :ނު ނަންބަރުޤާނޫމި ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ބަލާނީ  މަ،އެއްބާރުލުން ނުދީފިނަ
 

 :.()މުއައްސަސާއަކުން ހުށަހަޅާނަމަ، ސޮޔާއެކު ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ  . ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް 5
  ތާރީޚު:  ސޮއި:

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 އިދޭ ލިޔުމެއް.އަންގަ ކަން ނީ ކާކު ތަ އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއް .1
 މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރި، ޝަކުވާއާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްގެ ކޮޕީއެއް )އޭގެ މަޞްދަރާއެކު(. .2
 ޔުމުގެ ކޮޕީ.ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތާއެކު އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމާބެހޭ ލިޔެކި .3

 

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް:
  ތާރީޚު:  ނަން:
  ސޮއި:  މަޤާމު:
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 a 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

 `  

 

 ބަލާ ފޯމު  ންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޝަކުވާ ކައު 
 
 އައިގޮތް: އުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ޝަކުވާ . ކަ 1

  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން:
  ރަސްމީ ފަރާތަކުން:

  ހެނިހެން:އެ
 
 :ރައްދުވާ މީޑިއާ . ޝަކުވާ 2

  މީޑިއާގެ ނަން:
  ރިޕޯޓަރު:

  މަސްއޫލުވެރިޔާ:
  އެޑިޓަރ:
  އެޑްރެސް:

  ފޯނު ނަންބަރު:
 
 މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!(: ބާވަތް )ގުޅޭ ބާވަތުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ގޮޅީގައި  . ޝަކުވާގެ 3

 )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން. 2008/15ޤާނޫނު ނަްނބަރު:  
 ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުވުން.  އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފުވުން. 
 .ޢާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފުވުން  .ންދިނުމީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް/ނަމަށް/އަބުރަްށ ގެއްލުން 

 
 ޝަކުވާގެ:. 4

  ތާރީޚު:  ނަންބަރު:
  ޚުލާޞާ:

 

 ރުމަށް:ފުރިހަމަކު ފުރި މުވައްޒަފު ފޯމު . 5
  ފޯމު ފުރި ތާރީޚު:  ނަން:މުވައްޒަފުގެ 

  ސޮއި:  މަޤާމު:
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

 `  

 

 ފޯމު  ޝަކުވާއަށް ރައްދުދ  
 

 ޝަކުވާއަށް ރައްދުދ  ފަރާތުގެ:. 1
  ނަން:

  އެޑްރެސް:
  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

  ފޯނު ނަންބަރު:
 

 ޝަކުވާގެ:. 2
  ނަންބަރު:
  ތާރީޚު:

 

 (:ދާނެއެވެ.ށަެހޅިގައި ނުލިޔެވިއްޖެނަމަ، އެހެން ގަނޑެއްގައި ލިޔެފައި ހު ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ތަކެތި )މި ބައި. މ3ި
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 )މުައއްަސސާއަކުން ަނމަ(ތައްގަނޑު  ފަރާތުގެ: . ރައްދުދ 4
   ނަން:

  ހައިސިއްޔަތު:
  ތާރީޚު:
  ސޮއި:

 



 

1 | ާ ޙ ު ފ ަ ޞ  

 

 

c 
 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

 `  

 

 

 ގެ އޮނިގަނޑު ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ  ނިންމި  މައްސަލަ 
 

 

 މައްސަލައާބެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު: .1

 

  މައްސަލައިގެ ނަންބަރު:

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

  މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

  އްދުވާ ފަރާތް:މައްސަލަ ރަ

  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
 
 

 
 
 

 

  މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ގޮތް:
 
 

 
 
 

 

 - އިތުރު ބަޔާން:
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 ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިއުންތަކުގެ ލިސްޓް: .2

 ތިރީގައި މިވަނީ، މި މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިއުންަތކެވެ.

 ން.ޝާޢިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔު
 ން/ބަޔާން. ހުށަހެޅި ލިޔުންމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތު
 : އެނެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް.ބަޔާންލިޔުން/މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ 

 

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: .3

 .ކުތާތަކެވެނު ނުމިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ، މަްއސަލަ ބެލި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ފާހަގަކުރެވު
 

 

 ން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:ޤާނޫނުގެ ދަށު .4

 ގެ ދަށުން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކެވެ. 2016/15މި ބައިގައި ވާނީ، ޤާނޫނު ަނންަބރު 
 

 ފާޅުކުރުން: ޚިޔާލު  ޚިލާފު  އަޞްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ  .4.1

 .އިވެއެވެފަވާހަކަދައްކާ ފާޅުކޮށް ޚިޔާލު ތައުީހނުކޮށް އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަވާގޮތަށް، އިސްލާމްދީނަށް

 .ވެއެވެ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި އުފައްދާ ސުވާލު ޞައްޙަކަމާމެދު އަޞްލުތަކުގެ އިސްލާމްދީނުގެ
 އިން ފަދަ ފެދޭނެއު ފިތުނަ މާއިބައިބައިވު އުފެދުމާއި ޚިލާފު ގޮތުން ދީނީ ނަގާލަިއ، އެއްބައިަވންތަކަން ދީނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

 .ވެއެވެ ފާޅުކޮށްފައި ޚިޔާލު

 

 :ތަޤުރީރުކުރުން  ދީނީ  ށް އާންމުކޮ  .4.2

 .ލިބިގެްނނެވެ ހުއްދަ ިމނިސްޓްރީން ދަށުން ގެ 6/94 ނަންބަރު ޤާޫނނު  ދީފައިވަނީ، ތަޤުރީރު ދީނީ
 ހުއްދަ  މުއައްސަސާއިން ކަމާބެހޭ  ދައުަލތުގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ  6/94 ަނންބަރު ޤާނޫނު ކިޔަވައިދީފައިވަނީ، އިސްލާމްދީން
 .ލިބިގެންނެވެ

 

 ފާޅުކުރުން: ޚިޔާލު  ނުރައްކާކުރުވާނެ  މަތަށް ސަލާ  ޤައުމީ  .4.3

 އަށް ބުއްދި ލާމަތްސަ ވާކަމަށް ފާޅުކޮށްފައި ޚިޔާލު ލިޭބެނފަދަ ގެއްލުން އިސްތިޤުލާލަށް ނުވަތަ ސިޔާދަތަށް ޤައުމުގެ
 .ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

 ލު ޚިޔާ ވާލައިގޮ ންގުމަށްހި ރަކާތެއްޙަ ޢުދުާވނީ ބޭުނންކޮށްގެން ހަތިޔާރު ނުވަތަ  ހިތްވަުރދިނުމަށް ޢަމަލަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ

 .ވެއެވެ ފާޅުކޮށްފައި
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 ޢަމަލު: ބަހާއި  އަބުރާބެހުމުގެ  .4.4

 ،ވިސްނިގެން ޗެއް އެއް ލިބޭނެފަދަ  އުނިކަން ކަރާމާތަށް ނުވަތަ ޢިއްޒަތަށް ނުވަތަ ޤަދަރަށް ނުވަތަ ނަމަށް މީހެއްގެ
 އް،ތަޞްވީރެ ތަނުވަ ކުރެހުމެްއ، ލިޔުމެއް، ބަހެއް، ސިފަކުރެވިގެންދާ  ނުވަތަ އިޙްސާސްކުރެވިގެން ދޭހަކުރެވިގެން،

 .ހިމެނެއެވެ އަޑެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ތެއް،އިޝާރާ
 ވެގެންވާބިނާ މައްޗަށް ބަހެއްގެ ދޮގު ސާބިތުނުހިފޭ އަޑަކީ ނުވަތަ ޙަރަކާތް އިޝާރާތް، ތަސްވީރު، ކުރެހުން، ން،ލިޔު ބަސް،

 .އެއްޗެކެވެ

 ދުވި ރައް ބަސް އެ އިނަޒަރުގަ ފަރުދުންގެ ހުރި ބުއްދި ސަލާމަތް  އުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި ،ސަަބބުން ބަހުގެ އަބުރާބެހުމުގެ
 .އާދެއެވެ އުނިކަމެއް ޤަދަރަށް ކުރަމުންއައި ފަރާތަށް

 ސްބަތްވިނި އެބަސް ގައިހިތްތަކު  ފަރުދުންގެ ހުރި ބުއްދި ސަލާމަތް އުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި ސަަބބުން، ބަހުގެ އަބުރާބެހުމުގެ
 .އާދެއެވެ ބަދަލެއް ހެޔޮނޫން ދެކެއުޅޭގޮތަށް ނުވަތަ އިޙުތިރާމަށް ކުރަމުންއައި ފަރާތަށް

 ދުވި ރައް ބަސް އެ އިނަޒަރުގަ ފަރުދުންގެ ހުރި ބުއްދި ސަލާމަތް  އުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި ސަަބބުން، ބަހުގެ އަބުރާބެހުމުގެ
 .ިދމާވެއެވެ ގޮތް ނަފުރަތުކުރެވޭ ފަރާތާމެދު

 .ވެދިމާވެއެ އެކަހެރިވުމަށް މުޖުަތމަޢުން ފަރާތް ނިސްބަތްވި އެބަސް ަބބުން،ސަ ބަހުގެ އަބުރާބެހުމުގެ

 ތަ ނުވަ  ޒަތަށްޢިއް ނުވަތަ ށްޤަދަރަ ނުަވތަ ނަމަށް މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި މުޖުތަމަޢުގެ ނުވަތަ ނަޒަރުގައި ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ
 އް،ބަހެ ގެންދާސިފަކުރެވި ނުވަތަ އިޙްސާސްކުރެވިގެން ގެން،ދޭހަކުރެވި ވިސްނިގެން، ެއއްޗެއް ިލބޭނެފަދަ އުނިކަން ކަރާމާތަށް
 .ހިމެނެއެވެ އަޑެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް އިޝާރާތެއް، ަތޞްވީރެއް، ނުވަތަ ރެހުމެއް،ކު ލިޔުމެއް،

 ތިބި  އިގަމުއައްސަސާ އެ ބަދަލުގައި، ފާޑުކިއުމުގެ މަސައްކަތަށް މުއައްސަސާއެއްގެ ިހންގާފަިއވަނީ، ޢަމަލު އަބުރާބެހުމުގެ

 .ނިސްބަތްކޮށްގެްނނެވެ( ބަޔަކަށް ވަކި ނުވަތަ) މީހަކަށް ވަކި ގޮތަްށ، އަބުރާބެހޭ ބަޔެއްގެ
 

 ފާޅުކުރުން: ޚިޔާލު  ޚިލާފު  ނިޒާމާ  ޢާންމު  .4.5

 .ލާފަެށވެޚި ގޮތާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތުްނ، އުޞޫލެއްގެ ޢާންމު މުޖުތަމަޢުގައި، ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ޚިޔާލު
 .ވެޚިލާފަށެ ތަކާމިންގަނޑު ސުލޫކީ އަޚްލާޤީ ޢާންމު  ތަބާވަުމންދާ މީހުން މުޖުތަމަޢުގައި، ވަނީފާޅުކޮށްފައި ޚިޔާލު

 .ޚިލާފަށެވެ ހަމަަތކާ ތަބާވަުމންދާ މީހުން މުޖުތަމަޢުގައި، ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ޚިޔާލު

 ުހން މީ ންތަނުގައިތަ ވެއުޅޭއެއް މީުހން ޢާންމުކޮށް ަތންތާނގަާއއި، ޢާންމު މުޖުތަމަޢުގައި، ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ޚިޔާލު
 .ޚިލާފަށެވެ މިންގަނޑުތަކާ ސުލޫކީ އަޚުލާޤީ ޢާންމު ަތބާވަުމންދާ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

 ެޖހޭތަބާވާން ތަނުވަ ްނޖެހޭޢަަމލުކުރަ ފަރާތްތަކުން ައދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ޚިޔާލު
 .ޚިލާފަށެވެ ންގަނޑުތަކާމި ސުލޫކީ އަޚުލާޤީ ޢާންމު
 ކީސުލޫ ޚުލާޤީއަ ޢާންމު ަތބާވާންޖެހޭ ނުވަތަ ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކުން މީޑިއާގެ ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ޚިޔާލު

 .ޚިލާފަށެވެ މިންގަނޑުތަކާ

 

 ކަންކަން: ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ފާޅުކުރުމުގެ  ޚިޔާލު  ޚިލާފު  ނިޒާމާ  ޢާންމު  .4.6

 .ވެއެވެ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި އަޅައިބާރު ގެއްލުންދިނުމަށް މީހަކަށް
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 .ވެއެވެ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ބާރުއަޅައި ގެއްލުންދިނުަމށް  މުދަލަށް މީހެއްގެ
 .ވެއެވެ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ކުރިމަތިކުރުމަށް ގެއްލުން ފުރާނައަށް ޖިސްމާއި މީހުންގެ

 .ވެއެވެ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ދިނުމަށް ގެއްލުން ފުރާނައަށް ޖިސްމާއި މީހުންގެ

 .ވެއެވެ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ހިތްަވރުދީ ހިންގުމަށް ގުޅުން ޖިންސީ
 .ވެއެވެ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ިހތްވަރުދީ ޢަމަލުތަކަށް ބަދުއަޚުލާޤީ

 .ވެއެވެ އިޝްތިހާރުކޮށްފައި ހިމެނޭތަެކތި މަސްތުވާތަކެތި ރަލާއި

 .ވެއެވެ ކާފައިދައް ވާހަކަތައް ފުރައްސާރަވާ ނަށްއިސްލާމްދީ ހިސާބުގައި އަޑުއިވޭ ނުަވތަ ފެންނަ ކުޑަކުދިންނަށް
 އަޑެއް  ވޭއެކުލެ ކަމެއް އެފަދަ  ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުން ބަހުން  ހުތުރު ހިސާބުގައި އަޑުއިވޭ ނުަވތަ ފެންނަ ކުޑަކުދިންނަށް

 ންޮކށްފައިބޭނު ގޮތަށް ނަން ފެ އެކުދިންަނށް ނުަވތަ އަޑުއިޭވނެހެން އެކުދިންނަށް މަންޒަރު އަޑާއި  ނުވަތަ މަންޒަރެއް ނުވަތަ
 .ވެއެވެ

 .ވެއެވެ ްށފައިޢާންމުކޮ ތަކެތި މަގުފަހިކުރާ ފެތުރުމަށް މުޖުތަމަޢުގައި ަތޞައްވުރު ނުރަނގަޅު އަންހެނުންނާމެދު
 އި ފަންމުކޮށްޢާ ތަކެތި ކުރާމަގުފަހި ފެތުރުމަށް މުޖުތަމަޢުގައި ތަޞައްވުރު ނުރަނގަޅު މީހުންނާމެދު ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ
 .ވެއެވެ

 .ވެއެވެ ްށފައިޢާންމުކޮ ތަކެތި މަގުފަހިކުރާ ފެތުރުމަށް މުޖުތަމަޢުގައި ތަޞައްވުރު ނުރަނގަޅު ކުޑަކުދިންނާމެދު
 .ވެވެއެ ށްފައިޢާންމުކޮ ކެތިތަ މަގުފަހިކުރާ ފެތުރުމަށް މުޖުތަމަުޢގައި ތަޞައްވުރު ނުރަނގަޅު މީހުންނާމެދު ދުވަސްވީ ޢުމުރުން

 
 

 އުޞޫލުގެ ދަށުން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: .5

ަނ ގެ އުޞޫލުގެ ތިންވަގެ ހަވަނަ ބާުބގެ ދަށުން ހަާދފައިވާ ޖޫރިމަނާުކރުމު 2016/15މި ބައިގައި ވާނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 ބައިގެ ދަށުން، ޖޫރިމަނާކުރުމުގަިއ ރިޢާޔަތްކުރި ކަންކަމެވެ.

 

 ޙާލަތްތައް: މަދުކުރެވޭ  ޢަދަދު  ޖޫރިމަނާގެ  .5.1

   .ވެއެވެ އެދިފައި މަޢާފަށް މީޑިއާއިން ގުޅޭގޮތުން  ކޮންޓެންޓާ ޝާއިޢުކުރި

   .ވެއެވެ އެދިފައި މަޢާފަށް ރިޕޯޓަރު ގުޅޭގޮތުން  ކޮންޓެންޓާ ޝާއިޢުކުރި
)މި މިންވަރު  (މަތި ންއި % 70. )ބޮޑަށެވެ ވަރަށް ޚިލާފުވެފައިަވނީ ހަމަތަކާ ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ ކޮންޓެްނޓް، ޝާއިޢުކުރި

 އިްނނެވެ. އެ ޗެކްލިސްޓް، މި ރިޕޯޓާއެކު ހީރަސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.( 1ބަލާފައިވަނީ، ޗެކްލިސްޓް 

)މި މިންވަރު  (%40 - %70. )މެދުމިންވަރަކަށެވެ ޚިލާފުވެފައިވަނީ ހަމަތަކާ ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ ކޮންޓެންޓް، ޝާއިޢުކުރި
 މި ރިޕޯޓާއެކު ހީރަސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.( އިްނނެވެ. އެ ޗެކްލިސްޓް، 1ބަލާފައިވަނީ، ޗެކްލިސްޓް 

)މި މިންވަރު  (ދަށް ންއި% 40. )ކުޑަކޮށެވެ ވަރަށް ޚިލާފުވެފައިވަނީ ހަމަތަކާ ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ ކޮންޓެންޓް، ޝާއިޢުކުރި
 އިްނނެވެ. އެ ޗެކްލިސްޓް، މި ރިޕޯޓާއެކު ހީރަސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.( 1ބަލާފައިވަނީ، ޗެކްލިސްޓް 

  .ބޮޑެވެ ގައިމީޑިއާ ހައިސިއްޔަތު މަޤާމާއި ރިޕޯޓަރުގެ ޚިލާފުވި ފަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަތަކާ ޅުކުރުމުގެޚިޔާލުފާ

  .ވެމެދުމިނެ ގައިމީޑިއާ ހައިސިއްޔަތު މަޤާމާއި ރިޕޯޓަރުގެ ޚިލާފުވި ފަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .ކުޑައެވެ ގައިމީޑިއާ ހައިސިއްޔަތު މަޤާމާއި ރިޕޯޓަރުގެ ފުވިޚިލާ ފަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
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 ޙާލަތްތައް: އިތުރުކުރެވޭ  ޢަދަދު  ޖޫރިމަނާގެ  .5.2

 .ބޮޑެވެ ވަސީލަތް ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .ވެމެދުމިނެ ވަސީލަތް ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

  .ކުޑައެވެ ވަސީލަތް ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .ބޮޑެވެ މިންަވރު ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .މެދުމިނެވެ މިންަވރު ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

  .ކުޑައެވެ މިންަވރު ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .ބޮޑެވެ މިންވަރު އަސަރުކުރި ފަރާތަށް ރައްދުވި އެކަން ސަބަުބން ކޮންޓެންޓްގެ ޝާއިޢުކުރި

 .މެދުމިނެވެ މިންވަރު އަސަރުކުރި ފަރާތަށް ރައްދުވި އެކަން ސަބަުބން ކޮންޓެންޓްގެ ޝާއިޢުކުރި
 .ކުޑައެވެ މިންވަރު އަސަރުކުރި ފަރާތަށް ރައްދުވި އެކަން ސަބަުބން ޓްގެކޮންޓެން ޝާއިޢުކުރި

 .ބޮޑެވެ މިންވަރު ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި
 .މެދުމިނެވެ މިންވަރު ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި
  .ކުޑައެވެ މިންވަރު ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޅުކުރުމުގެޚިޔާލުފާ ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި

 .ވެބޮޑެ މިްނވަރު ބަލައިގަްނނަ މުޖުތަމަޢުން މީޑިއާ ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .މިނެވެމެދު ރުމިްނވަ ބަލައިގަްނނަ މުޖުތަމަޢުން މީޑިއާ ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .އެވެކުޑަ މިްނވަރު ބަލައިގަްނނަ މުޖުތަމަޢުން މީޑިއާ ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

 .ޑެވެބޮ ިމންވަރު ބަލައިގަންނަ މުޖުތަމަޢުން ރިޕޯޓަރު ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

 .ދުމިނެވެމެ ިމންވަރު ބަލައިގަންނަ މުޖުތަމަޢުން ރިޕޯޓަރު ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .ޑައެވެކު ިމންވަރު ބަލައިގަންނަ މުޖުތަމަޢުން ރިޕޯޓަރު ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .ވެއެވެ ޚިލާފުވެފައި ޤާނޫނާ ރާރުކޮށްތަކު މީޑިއާ ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .ވެއެވެ ޚިލާފުވެފައި ޤާނޫނާ ތަކުރާރުކޮށް ރިޕޯޓަރު ޚިލާފުވި ހަމަތަކާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

 
 

 :ނަށް ފެންނަ ގޮތް ޚިޔާލުތަފާތުވި މެމްބަރުން .6

އްޔަތާ ޚިޔާލު . އަޣުލަބިޮގތެވެ ފެންނަމި ބައިގައި ވާނީ، މައްސަލަ ބަާލ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތާ ޚިޔާލުތަފާތުވި މެމްބަރުންަނށް 

 ތަފާތުވި މެމްބަރުްނނަކީ:
1. ....... 

 
 މިއެވެ.

 

 މި ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުާތތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ސަބަބުތައް: .7

 މިބައިގައި ވާނީ، މައްސަލަ ނިްނމި ގޮތުގެ ސަބަބުތަކެވެ.

 ނުމުގެ ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ނުވަަތ ރައްދުދި 4 ގެ 2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 އިޞްލާޙުކޮށްދިނުމުގެ ޙައްޤު ބޭުނންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ./ބޭުނންކޮްށފައި ވެއެވެ.

 

 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް: .8

މިެވިނ ....... ) ކުން(. )މިވެނި ަފރާތަދެންފަހެ، ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަުބތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ........

ނޫނު ނަންބަރު އްޗަށް( ޤާމައްގެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ( ........ )މިވެނި މައްސަލައިގައި( ........ )މިވެނި ފަރާތެ
 ގެ .... ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން: 2016/15

 ބިތުވާތީ/ސާބިތުނުވާީތ،ލު ފާޅުކުރުމުގެ ކުށް ސާއިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު ޚިޔާ

 ފާޅުކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާތީ/ސާބިތުނުާވތީ،ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުވާނެ ޚިޔާލު
 އަބުރާބެހުމުގެ ކުށް ސާބިތުާވތީ/ސާބިތުނުވާތީ،

 ލުފާޅުކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާތީ/ސާބިތުުނވާތީ،ޢާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ޚިޔާ
 ރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ސާބިތުވާތީ/ސާބިތުނުާވތީ،ޅުކުރުމުގެ ތެއާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ޚިޔާލުފާ

މާބެހޭ އުސޫލު" ރިމަނާކުރުން ޖޫ"އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ަދށު
 ........ )މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް( ގެ .... ވަނަ މާއްދާގެ )....( ގެ ދަށުން،

 ތެރޭގައި  ވަހުގެދު ()ތިރީސް 30 ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ................ ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެފަރާތުން މިފައިސާ

ތެއް( ދުވަހުެގ )ހަ  7 ންސަރުކާރު ބަންދުނޫ  ދެއްކުމަށާިއ، ފަިއސާ ދައްކާތާއިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް މޯލްޑިވްސް 
 .ްނގައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެއަ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށްތެރޭގައި އެކަމާބެހޭ ލިޔެކިއުން މި

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ....... ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ިމ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަަބބުން 

 ންމީއެވެ.ނިމައްސަލަ  ށް މިމައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ެޖހިއްޖެނަމަ އެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮ މި ނޫން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން

 
 

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން:

 ނޯޓް: މިބައިގައި ހިމަނާީނ، މައްސަލަ ބެލި މެންބަރުންގެ ނަމާއި ސޮޔާއި ތާރީޚެވެ.



ު ޖަވާބ

ނަތީޖާތަފުޞީލުތނމާއްދާސުރުޚީ

1ެ ، އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނުކޮށް ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވ .އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަވާގޮތަށް
.އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވ2ެ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލައި، ދީނީ ގޮތުން ޚިލާފު އުފެދުމާއި ބައިބައިވުމާއި ފިތުނަ އުފެދޭނެ 3

.ފަދައިން ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ
6/94ެދީނީ ތަޤުރީރު ދީފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4 . ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވ
، ޤާނޫނު ނަންބަރު 5  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއިން 6/94އިސްލާމްދީން ކިޔަވައިދީފައިވަނީ

.ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
ޤައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ އިސްތިޤުލާލަށް ގެއްލުން ލިބޭނެފަދަ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައި ވާކަމަށް ސަލާމަތް ބުއްދިއަށް 6

.ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ
ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ޢުދުވާނީ ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލައި 7

.ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ
މީހެއްގެ ނަމަށް ނުވަތަ ޤަދަރަށް ނުވަތަ ޢިއްޒަތަށް ނުވަތަ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭނެފަދަ އެއްޗެއް ވިސްނިގެން، 8

، އިޙްސާސްކުރެވިގެން ނުވަތަ ސިފަކުރެވިގެންދާ ބަހެއް، ލިޔުމެއް، ކުރެހުމެއް، ނުވަތަ ތަޞްވީރެއް،  ދޭހަކުރެވިގެން
.އިޝާރާތެއް، ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ އަޑެއް ހިމެނެއެވެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަސް، ލިއުން، ކުރެހުން، ތަސްވީރު، އިޝާރާތް، ޙަރަކާތް ނުވަތަ އަޑަކީ 8ނަންބަރު 9
ޞައްޙަ ހެކި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ ބަލާނީ ). ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު ބަހެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ

، . ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގެއް ކަމަށެވެ 15ެ އިން ފެށިގެން 8ނޫންނަމަ (. ގެ ނިޔަލަށް ދޭނީ ސުމެކެވ
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަބުރާބެހުމުގެ ބަހުގެ ސަބަބުން، މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި 8ނަންބަރު 10

.ފަރުދުންގެ ނަޒަރުގައި އެ ބަސް ރައްދުވި ފަރާތަށް ކުރަމުންއައި ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް އާދެއެވެ
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަބުރާބެހުމުގެ ބަހުގެ ސަބަބުން، މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި 8ނަންބަރު 11

ފަރުދުންގެ ހިތްތަކުގައި އެބަސް ނިސްބަތްވި ފަރާތަށް ކުރަމުންއައި އިޙުތިރާމަށް ނުވަތަ ދެކެއުޅޭގޮތަށް ހެޔޮނޫން 
.ބަދަލެއް އާދެއެވެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަބުރާބެހުމުގެ ބަހުގެ ސަބަބުން، މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި 8ނަންބަރު 12
.ފަރުދުންގެ ނަޒަރުގައި އެ ބަސް ރައްދުވި ފަރާތާމެދު ނަފުރަތުކުރެވޭ ގޮތް ދިމާވެއެވެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަބުރާބެހުމުގެ ބަހުގެ ސަބަބުން، އެބަސް ނިސްބަތްވި ފަރާތް މުޖުތަމަޢުން 8ނަންބަރު 13
.އެކަހެރިވުމަށް ދިމާވެއެވެ

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނަޒަރުގައި ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިމަތީގައި މީހެއްގެ ނަމަށް ނުވަތަ ޤަދަރަށް ނުވަތަ ޢިއްޒަތަށް 14
، އިޙްސާސްކުރެވިގެން ނުވަތަ  ނުވަތަ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭނެފަދަ އެއްޗެއް ވިސްނިގެން، ދޭހަކުރެވިގެން

ސިފަކުރެވިގެންދާ ބަހެއް، ލިޔުމެއް، ކުރެހުމެއް، ނުވަތަ ތަޞްވީރެއް، އިޝާރާތެއް، ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ އަޑެއް 
.ހިމެނެއެވެ

ް 1: ޗެކްލިސްޓ

؟. 4 އަބުރާބެހެވޭ ފަދަ އެއްޗެއް ޝާއިޢުކޮށްފައިވޭތަ

7

8

9

10

އިސްލާމްދީނުގެ 
އަޞްލަކާ ޚިލާފު 
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން

 ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ވޭތަ؟6/94ޤާނޫނު ނަންބަރު . 1

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށ15/2016ްޤާނޫނު ނަންބަރު   ގައި ކަ

އާންމުކޮށް ދީނީ 
ތަޤުރީރުކުރުން

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް 
ނުރައްކާކުރުވާނެ 
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން

އަބުރާބެހުމުގެ 
ބަހާއި ޢަމަލު

ސުވާލު

؟. 2 އާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކޮށްފައިވޭތަ
؟. 3 ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކޮށްފައިވޭތަ



، މުއައްސަސާއެއްގެ މަސައްކަތަށް ފާޑުކިއުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ މުއައްސަސާގައި 15 އަބުރާބެހުމުގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ
ެ (ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް)ތިބި ބަޔެއްގެ އަބުރާބެހޭ ގޮތަށް، ވަކި މީހަކަށް  .ނިސްބަތްކޮށްގެންނެވ

16ެ ، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތާ ޚިލާފަށެވ .ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި
17ެ ނޑުތަކާ ޚިލާފަށެވ ، މީހުން ތަބާވަމުންދާ ޢާންމު އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަ .ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި
18ެ ، މީހުން ތަބާވަމުންދާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށެވ .ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި
، ޢާންމު ތަންތާނގައާއި، ޢާންމުކޮށް މީހުން އެއްވެއުޅޭ ތަންތަނުގައި މީހުން 19 ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި

ނޑުތަކާ ޚިލާފަށެވެ .ޢަމަލުކުރަމުންދާ ނުވަތަ ތަބާވަމުންދާ ޢާންމު އަޚުލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަ
ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ 20

ނޑުތަކާ ޚިލާފަށެވެ .ތަބާވާންޖެހޭ ޢާންމު އަޚުލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަ
ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ތަބާވާންޖެހޭ ޢާންމު އަޚުލާޤީ ސުލޫކީ 21

ނޑުތަކާ ޚިލާފަށެވެ .މިންގަ
.މީހަކަށް ގެއްލުންދިނުމަށް ބާރުއަޅައި ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވ22ެ
.މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމަށް ބާރުއަޅައި ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވ23ެ
.މީހުންގެ ޖިސްމާއި ފުރާނައަށް ގެއްލުން ކުރިމަތިކުރުމަށް ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވ24ެ
.މީހުންގެ ޖިސްމާއި ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވ25ެ
.ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވ26ެ
.ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދީ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވ27ެ
.ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭތަކެތި އިޝްތިހާރުކޮށްފައި ވެއެވ28ެ
.ކުޑަކުދިންނަށް ފެންނަ ނުވަތަ އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަވާ ވާހަކަތައް ދައްކާފައި ވެއެވ29ެ
ކުޑަކުދިންނަށް ފެންނަ ނުވަތަ އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި ހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް އެކުލެވޭ 30

އަޑެއް ނުވަތަ މަންޒަރެއް ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު އެކުދިންނަށް އަޑުއިވޭނެހެން ނުވަތަ އެކުދިންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް 
.ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ

.އަންހެނުންނާމެދު ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުރު މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ތަކެތި ޢާންމުކޮށްފައި ވެއެވ31ެ
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާމެދު ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުރު މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ތަކެތި 32

.ޢާންމުކޮށްފައި ވެއެވެ
.ކުޑަކުދިންނާމެދު ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުރު މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ތަކެތި ޢާންމުކޮށްފައި ވެއެވ33ެ
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާމެދު ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުރު މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ތަކެތި ޢާންމުކޮށްފައި 34

.ވެއެވެ

ަ އިންސައްތ

10

ޢާންމު ނިޒާމާ 
ޚިލާފު ޚިޔާލު 
ފާޅުކުރުމުގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ކަންކަން

11

12

ަ ޖުމުލ

އަބުރާބެހުމުގެ 
ބަހާއި ޢަމަލު

ޢާންމު ނިޒާމާ 
ޚިލާފު ޚިޔާލު 
ފާޅުކުރުން



ް ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ފަރާތ

000

000

ީ ނަތީޖާތނމާއްދާސުރުޚ

ޤާނޫނުގައި 
ބަޔާންކުރާ 
ދިފާޢުތައް 
ލިބިގެންވުން

121

2
3

(ހ)
(ށ)
(ނ)
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޚިލާފުވި ރިޕޯޓަރުގެ މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު މީޑިއާގައި (ހ)

.ބޮޑެވެ

(ށ)

(ނ)
(ހ)
(ށ)
(ނ)
(ހ)
(ށ)
(ނ)
(ހ)
(ށ)
(ނ)
(ހ)
(ށ)
(ނ)

.ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއިން މަޢާފަށް އެދިފައި ވެއެވެ
.ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓަރު މަޢާފަށް އެދިފައި ވެއެވެ

(އިން މަތި% 70). ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވެފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށެވެ
ެ (%40% - 70). ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވެފައިވަނީ މެދުމިންވަރަކަށެވ

7

ެ .ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި ވަސީލަތް ކުޑައެވ
.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި މިންވަރު ބޮޑެވެ

ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު 
އިތުރުކުރެވޭނެ 
ޙާލަތްތައް

6

.ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެކަން ރައްދުވި ފަރާތަށް އަސަރުކުރި މިންވަރު ބޮޑެވެ
.ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެކަން ރައްދުވި ފަރާތަށް އަސަރުކުރި މިންވަރު މެދުމިނެވެ
.ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެކަން ރައްދުވި ފަރާތަށް އަސަރުކުރި މިންވަރު ކުޑައެވެ

8

ު ތަފުޞީލ

ރިޕޯޓަރާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ /މީޑިއާއާމެދު
، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ވެއެވެ .ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ދިފާޢުތަކަށް

14

.ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި މިންވަރު ބޮޑެވެ
.ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި މިންވަރު މެދުމިނެވެ
.ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި މިންވަރު ކުޑައެވެ

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި މިންވަރު މެދުމިނެވެ
.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި މިންވަރު ކުޑައެވެ

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި ވަސީލަތް ބޮޑެވެ
.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި ވަސީލަތް މެދުމިނެވެ

9

ް 2: ޗެކްލިސްޓ
( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ" ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ އުސޫލު" ގެ 2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  )

ާ (މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރު) 11: މާއްދ

4

5

، މި އުސޫލުގެ   ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި، 14 ވަނަ މާއްދާ އަދި 13މި އުސޫލުގެ ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި
ނޑުގެ ތެރޭގައި، ޖޫރިމަނާގެ މިންވަރު މަދުކުރުމުގެ ނުވަތަ އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުގެ މިންގަ އެކަމަށް ކަ

.މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މިންވަރު

(އިން ދަށް% 40). ޝާއިޢުކުރި ކޮންޓެންޓް، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވެފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޚިލާފުވި ރިޕޯޓަރުގެ މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު މީޑިއާގައި މެދުމިނެވެ

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޚިލާފުވި ރިޕޯޓަރުގެ މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު މީޑިއާގައި ކުޑައެވެ

ް ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަނ

ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކުރުމުން މީޑިއާ ނުވަތަ ރިޕޯޓަރު 
ޖޫރިމަނާ ކުރަންވީ މިންވަރު އެކްސެލް ފައިލުގައިވާ 

.މިތާވަލަށް އަންނާނެއެވެ

ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު 
މަދުކުރެވޭ ޙާލަތްތައް
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(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ހ)

(ށ)

(ނ)
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ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު 
އިތުރުކުރެވޭނެ 
ޙާލަތްތައް

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި މީޑިއާ މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ބޮޑެވެ

11

ެ .ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓަރު މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ކުޑައެވ

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި މީޑިއާ ތަކުރާރުކޮށް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި ވެއެވެ

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި މީޑިއާ މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު މެދުމިނެވެ

ަ އިންސައްތ

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި މީޑިއާ މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ކުޑައެވެ

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓަރު މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ބޮޑެވެ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓަރު މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު 
.މެދުމިނެވެ

ފިޔަވަޅު އެޅޭ ޕޮއިންޓްގެ ޖުމުލަ

14

.ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ރިޕޯޓަރު ތަކުރާރުކޮށް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި ވެއެވެ

10


