c
cnwximok gcniTcsWkcD Orcb cscvDi clOm
ejcaWrihevid ,elWm

cmOf Edea cSwmurukcsWf ugwa
Edea cSwmurukcsWf ugwa .1
cnehinehea

If gcniDiawr

cjEkep

clwneC

utWmUluAwm egutWrwf Edea cSwmurukcsWf ugwa cjEkep /clwneC .2
:cnwn egutWrwf Wviawfibil cscnwsiawl -1
:urwbcnwn cscnwsiawl .3

:cSwr EdcSokurOf ctwmcdiK .2

:urwbcnwn cnOf -5

: csercDea -4

:urwbcnwn csckef -7

:csercDea cliaem Ia -6

utWmUluAwm ELug iaWa cjEkep /clwneC .3
:cnwn cjEkep /clwneC -1
:ugwa egcjEkep /clwneC -2

:udwdwa egclwneC Enemih iawgcjEkep /clwneC -3

:udwdwa egcnurwmwTcswk -4

csckWmir
(cSwmunEb egcnwximok)
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cnwn egclwneC

#

:cnutWrwf WLwhwSuh cSwmurukcsWf ugwa cjEkep /clwneC .4
:cnwn

:urwbcnwn cDWkIDiawa

:cmWgwm
:iaos

:uKIrWt

:urwbcnwn cliawbom

uDwgcawt egutWrwf Wviawfibil cscnwsiawl

:ufwzcawvum cnegiawlwb cmOf

:cnwn

:iaos

:uKIrWt

:cnumcnin egcnwximok
.evemIfIdcSokcsWf cnia cnwximok gcniTcsWkcDOrcb cscviDclOm ugwa egcjEkep /clwneC cTcsWkcDOrcbIr WviawfWnwmih iawgcmOf im
:cmWgwm

:iaos

:uKIrWt

.eveten cnevedcSokcsWf cnia cnwximok gcniTcsWkcDOrcb cscviDclOm ugwa egcjEkep /clwneC cTcsWkcDOrcbIr WviawfWnwmih iawgcmOf im

:ubwbws cten cnevedcSokcsWf
:EvcnunEb utWmUluAwm urutia
:cnuviawfWLwhwSuh caegwa uDob cneruv cSwrwv WvcnegISwkea
:cnehinehea
:cmWgwm

page 2 of 3

:iaos

:uKIrWt

:cTOn
wmwnWvun wmwhiruf utWmUluawm idwa .evea uhwfcSwmurukwmwhiruf utWmUluAwm iawhemcnea WviawgcmOf InWvcnwLwhwSuh cSwnwximok cmOf im -1
.evea enEgcnea cSwtWrwf iLehwSuh cnwkWviawfevclitWb cmOf
(h)29 idwa 22 ,21 WdcaWm egudiaWvwg egumurukcTcsWkcDOrcbIr -2

)(21

ޗެނަލްއުނިކުރުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޗެނަލެއް އުނިކޮށްފި ނަމަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ
ދންވާނެއެވެ
ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ޭ
) (22ޚިދުމަތްހުއްޓާލުން
މ  ،އެކަން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޤަސްދުކުރާ ތާރީޚްގެ) 15ފަނަރަ( ދުވަސް
)ހ( ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާނަ ަ
ކުރިން ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދ ިޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިމުއްދަތުގެ ކުރިން އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ( ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާނަމޚިދުމަތްހުއްޓާލާނަމަ އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތުގެ އަގު
ނަގަންޖެހޭނީ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާ

ހަމައަށެވެ.

މ  ،ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން
)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައި ވަނިކޮށް ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަ ަ
ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިފައި

އޮންނާނެއެވެ .

)(29
)ހ( ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ޗެނަލްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ގިންތިކޮށް ހުއްދަދީފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޗެނަލްތަކެއް ކަމުގައި

ވާންވާނެއެވެ.
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