ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާ ގުޅޭ އުސޫލު
ފ
ތަޢާރަ ް

.1

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

.2

ނބަރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހަތަރުވަނަ ބާބާއި ގަވާއިދު
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮމާޝަލް
ނަންބަރު ް ( 2019/R-154
ޅ
ހށަހެޅުމާއި ،ހުށަހަ ާ
ނ އެކަމަށް އެދި ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކު ް
ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ،ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފެށުމާއި،
މއި ،ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމާގުޅޭ އުސޫލެވެ.
ލައިސަންސަށް ބަދަލެއް ގެނައު ާ
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާ ގުޅޭ އުސޫލު" އެވެ.
(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
އެއްވެސް

ޚިދުމަތުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ލައިސަންސް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ފަރާތަކުން
ގަވާއިދުގައި

ކަނޑައަޅާ

ޚިދުމަތެއް

ޝަރުޠުތަކަކާއެކު،

އެ

ދޭންވާނީ،
ފަރާތަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ،އެ ލައިސަންސެއްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

ކޮމާޝަލްކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ
ލިބިގެންވެއެވެ.
1

ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް؛
މަންޒަރާ ނުލައި ،ހަމައެކަނި އަޑާއި ޓެކްސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ޚިދުމަތް

2

ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް؛
އަޑާއި މަންޒަރާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ގްރެފިކްސްއާއި ޓެކްސްޓް ހިމެނޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ
ޚިދުމަތް.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

.3

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

4

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން،

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް

ފަރާތްތަކުގެ

އ ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ދޫކުރާނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަ ް

އ
ޝަރުޠުތަ ް
1

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ވުމާއި ،އެ ފަރާތުގެ ހިންގާ
ގއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހިމެނިފައިވުން؛
ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭ ަ

2

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި
ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް
ކަމުގައި ނުވުން؛

3

ވން؛
ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ފަރާތަކަށް ނު ު

4

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

5

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ސިޔާސަތުތައް

ތަންޒީމީ

ދައުރު

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

އަދާކުރާ
ޤާނޫނުން

އިދާރާ

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޑއަޅައިފައިވާ
ކަނ ަ

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާ) އެއްގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ
ކ
ހިއްސާއެއް އޮތް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ނުވަތަ އެ ފަދަ މީހަ ު
ބައިވެރިވާ ކޯޕަރޭޝަނެއްކަމުގައި ނުވުން؛
6

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު ކުންފުންޏެއްގެ ( 20%ވިހި އިންސައްތަ)
ނޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް
ފ ް
އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުން ު
ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛

7

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ( 20%ވިހި އިންސައްތަ)
ނޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް
ފ ް
އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުން ު
ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛

8

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ( 2ދޭއް) ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ
ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛

9

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ( 2ދޭއް) ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިއްސާއޮތް
ނޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފު ް

10

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީއެއްގައި

ހިއްސާ

އޮތުމާއެކު،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ
ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
11

( 100%ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވުން؛

12

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި
ނުވުން؛

(ށ)

މ
ކ ހިއްސާގަންނަ ފަރާތްތަކަކީި ،
ލކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ވިއް ާ
އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ޕަބް ި
ދށުން
ނންބަރާއި 4 ،ވަނަ ނަންބަރާއި 5 ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ަ
ހިއްސާއޮތް ފަރާތްތަކެއް ކަމަކަށެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

.4

(ހ)

ލައިސަންސަށް އެދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މުޅި ރާއްޖެއަށްދޭ
ނ
ނ ް
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ކޮމިޝަ ު
ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެގޮތުން ބް ޯ

ހުށަހެޅުން.

އެކަމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޮމާޝަލް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.

1

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް
އެދޭ ފޯމު"؛

2

ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮފައިލް؛
(ހ)

ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު؛

(ށ)

ގއިދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން؛
ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަން ަ

(ނ) ހިއްސާދާރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛
(ރ)

ހިއްސާދާރުންގެ

ތެރޭގައި

ކުންފުންޏެއް

ހިމެނޭނަމަ،

އެ

ކުންފުންޏއްގެ

ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުމާއި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛
(ބ)
(ޅ)

ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ؛
ވިޔަފާރީގެ

މުޢާމަލާތްތަކާ

ބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

(ލައިސަންސްއަށް

އެދޭ

ފަރާތުގެ

އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް)؛
3

ފައިސާ

ހޯދާ

ގޮތާއި،

އސަންސްގެ
ލަ ި

މުއްދަތަށް

އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ގ
(ކޮމިޝަން ެ

އނޭންޝަލް ޕްލޭން؛
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ) ފަ ި
4

އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި ،ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާއި ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭން؛

5

ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގެ ތަފުސީލު؛

6

ޔންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާ (ހ) ގައި ބަ ާ
ނ ބާވަތެއްގެ ލައިސަންސަކަށް ކަން؛
ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެދެނީ ކޮ ް

7

ޓެލެވިޜަން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯގެ ސޮފްޓް
ކޮޕީއާއި ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛

8

ރ
ރޭޑިއޯ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކު ާ

ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި ،ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ) އާއި ،ޖިންގަލް؛
9

ބހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ)؛
ސްޓޭޝަނުގެ ނަން (ކަމާ ެ

10

ގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ)؛
ޗެނަލްގެ ނަން (ކަމާބެހޭ އިދާރާ ަ

11

ފއިވާ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ

12

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާ "މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ
މަޢުލޫމާތު ފޯމު"؛

13

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
(ހ)

ޓެރެސްޓީރިލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން
ފްރީކުއެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

(ށ)

ޖހިފައިވަނީ ކޮން
ދވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަ ެ
ކޭބަލް ނެޓްވާރކް މެ ު
ނެޓްވާރކެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

(ނ)

ށ ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން
މޯބައިލް ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮ ް
ނެޓްވާރކެއް މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

(ރ)

ސެޓަލައިޓް

މެދުވެރިކޮށް

މ:
ނަ ަ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ކޮން

ފްރީކުއެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
(ބ)

އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް

ނމަ:
ަ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ނ
ކޮ ް

ނެޓްވާރކެއް މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
(ޅ)

އެހެން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައް
ފިޔަވައި އެހެން ވަސީލަތަކުން ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާނަމަ ،އެ ވަސީލަތެއްގެ
ށ
ޚދުމަތް ދިނުމަ ް
އ އެ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ި
ށ ހުށަހަޅަ ި
ތަފްސީލު ކޮމިޝަނަ ް

ލޔުން
ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ި
14

އަމިއްލަ

ވަސީލަތެއް

ފިޔަވައި،

އެހެން

ގ
ފަރާތެއް ެ

ވސީލަތެއް
ަ

ނ
ކށްގެ ް
ބޭނުން ޮ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ ،އެ ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛
(ނ)

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2ގެ (ރ) އިން
އިސްތިސްނާވާނެ؛

(ރ)

މގެ
މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލުމުން ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން ބީލަ ު
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް
އުސޫލުން ފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާބުކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ބް ޯ
ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

.5

(ހ)

ތ
ބޭނުންކުރާ ވަސީލަ ް

ނ ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ތ ް
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ފއިވާ ވަސީލަތް (މީޑިއަމް) ތަކުގެ
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ތެރެއިން

ކޮންމެ

އ
ވަސީލަތެ ް

ނުވަތަ

ވަސީލަތްތަކެއް

މދުވެރިކޮށް
ެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދނެއެވެ.
ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ާ

ލައިސަންސަށް އެދި
ހުށަހަޅާ
ނ
ލ ް
ހުށަހެޅުންތައް ބެ ު

.6

(ހ)

1

ޓެރެސްޓީރިއަލް؛

2

ސެޓްލައިޓް؛

3

ކޭބަލް ނެޓްވާރކް؛

4

މޯބައިލް ނެޓްވާރކް؛

5

އިންޓަރނެޓް؛

6

ނން ފާސްކޮށްފައިވާ)؛
އެހެނިހެން (ކޮމިޝަ ު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ލައިސަންސަށް
ޑ
ވނީ ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ބޮ ު
ލމުގައި ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅެން ާ
ނތައް ބެ ު
އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު ް

ނިޒާމެކެވެ .މިގޮތުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި
މ އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި
ފރިހަމަވާ ފަރާތަކަށްވުމާއެކުި ،
އ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަ ް
ބަޔާންކުރާ

ހުރިހާ

ނތައް
ލިޔެކިޔު ް

ފުރިހަމަކުރާ

ކޮންމެ

ފރާތަކަށްމެ
ަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ،ލަ ި
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަނަށް ފީއެއް ނަގާނެއެވެ .މިކަމަށް ނަގާ ފީގެ ތަފުސީލު،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

(ނ)

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން ލިޔުމަކުން
(ތިރީސް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އަންގަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސެއް

ދޫނުކުރުމަށް

30

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ލޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ދނުކުރާން ނިންމި ސަބަބު ،އެ ި
ނިންމައިފިނަމަ ،ލައިސަންސް ޫ
(ރ)

ކ
އފައިވާކަމުގެ ލިޔުން އެ ފަރާތަ ާ
ލއިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނިންމަ ި
ރތަކަށް ަ
ކޮމިޝަނުން ވަކި ފަ ާ
ނ
ހަވާލުކުރާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  12ވަ ަ
ނ
ރތު ް
އކައިފައިނުވާނަމަ ،އެ ފަ ާ
އސަންސް ފީ ކޮމިޝަނަށް ދަ ް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަ ި
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ޖަވާބުދާރީވާނެ

.7

(ހ)

ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

7

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން،

ރނީ،
ވސް ،ކޮމިޝަނާ މުޢާމަލާތުކު ާ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ެ
މ
ނނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ .އަދި އެ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ނަމާއި ،ދާއި ީ
ހިންގުމާ ހަވާލުވެހު ް
އެޑްރެހާއި ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ،އީމެއިލް އެޑްރެސް) ލައިސަންސް
ފނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ަ ( 15
(ށ)

ވ
ޖަވާބުދާރީވާން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީ ާ
ވ
ރ ާ
ފަރާތް ބަދަލުކުރާނަމަ ،މި މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ ،ނުވަތަ ޖަވާބުދާ ީ
ށފަހުގައެވެ.
ޝނަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަ ް
ފަރާތް ބަދަލުކުރަންވާނީ ،ކޮމި ަ

(ނ)

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ލައިސަންސް ލިބޭ

ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ( 14ސާދަ) ދުވަހަށްވުރެ

ބރު
އ ފަރާތާ ގުޅޭ ފޯނު ނަން ަ
ެ
ނ ބޭރަށް ދާނަމަ ،ނުވަތަ
ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއި ް

އވެ.
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެ ކަން އަންގަންވާނެ ެ
ނ
ޚިދުމަތް ފެށު ް

.8

ކށްފައިވާ ފަދައިން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބުމަށްފަހު ،އެ ލައިސަންސް ލިބުނު ތާރީޚުން
ށ
ފެށިގެން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ފެށުމަ ް
ނ
ނ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދޭ ް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެ ް
ފަށަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ .9

ށފައިވާ ފަދައިން ،ލައިސަންސް ދިނުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް

އާންމު ޝަރުޠުތައް

އާންމު ޝަރުޠުތަކުގައި ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ.
(ހ)

ގ
ނ ކޮމިޝަނު ެ
ނމަށް ބަދަލުކުރެވޭ ީ
އސަންސެއް ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ަ
ށފައިވާ ލަ ި
ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކޮ ް
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

(ށ)

ސ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،ލައިސަންސް
ނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލައިސަން ް
ބަޔާ ް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި

އސަންސާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލުމާއި،
ކުރިން އޮތް ފަރާތުން ،ލަ ި
ފުރިހަމަކުރަން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމާއި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން،
ލައިސަންސް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ.
(ނ)

ލައިސަންސަށް

އެދި

ލައިސަންސް

ދިނުމުގެ

ހުށަހަޅާއިރު
ޝަރުޠުތަކުގެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ތެރެއިން

ކަންކަން

ރޠެއް،
ޝަ ު

ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު،

ލައިސަންސްގެ

އ
މުއްދަތުގަ ި

ނ
ރއް އަންނަނަމަ ،އެކަން ލިޔުމު ް
ގތުން ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އުނިއިތު ެ
އުނިވެގެންނުވާނެއެވެ .މި ޮ
މި ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
1

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެ
ޢލޫމާތު؛
ބަދަލަކާބެހޭ މަ ު

2

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

 4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކަށް ބަދަލެއް

ގެނެސްފިނަމަ،
އަންގަންވާނެއެވެ.

7

(ހަތެއް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ލިޔުމުން

އެކަން

ކޮމިޝަނަށް

(ރ)

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތެއް ފަށަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ގ
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޝަނަކީ ،އެ ސްޓޭޝަނު ެ
ރ
ފ އަދާކު ާ
ދދަކަށް ދިވެހިން ވަޒީ ާ
މުވައްޒަފުންގެ ( 70%ހަތްދިހަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ގިނަ އަ ަ
ސްޓޭޝަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ނންކުރާ ވަސީލަތްތައް ޓެސްޓްކުރުމުގެގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ޓްރާންސްމިޝަނަށް ބޭ ު
ދިނުމުގެ

ލައިސަންސް

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކުން

ޓެސްޓް

ސިގްނަލް

ފޮނުވަންވާނީ

ފއިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
(ކ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ،އެ ތަނަކުން
އ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިސްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގއާއި ،އޮންއެއަރ ލޮގްެ ،
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަސްވަންދެން
ވނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިސްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން
ބަހައްޓަން ާ
ޓން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ މާސްޓަރ
މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެގެން އެތަކެތި ބަހައް ަ
ދން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން
ރެކޯޑިންގއާއި ،އޮންއެއަރ ލޮގް ،އެ މައްސަލަ ޙައްލުވަން ެ
ވނެއެވެ.
ބަހައްޓަން ާ

(އ)

ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ
ވނެއެވެ.
ލޮގް ،އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ

(ވ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ
ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސްގެ

.10

މުއްދަތު
ލައިސަންސް ފީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯއާއި
ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.

.11

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

12

ވަނަ

އ
މާއްދާގަ ި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީ ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން،

(ށ)

1

ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ؛

2

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ؛

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަހަރީ ފީގެ ތަފްސީލު
ނއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ހިމަނައިފައިވާ ެ

(ނ)

ފ ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރިޗުމަހުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ީ
ނިޔަލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އަލަށް ލައިސަންސް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން،
ށ
ސޓްރޭޝަން ފީއާއެކު ކޮމިޝަނަ ް
ށ ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ ،ރަޖި ް
އެ އަހަރުގެ ބަކީ އޮތް މުއްދަތަ ް
ދައްކަންވާނެއެވެ.

.12

ލައިސަންސް

(ހ)

އައުކުރުން

ނން
ނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޮމިޝަ ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ ް
ވނަމަ،
ނސް އައުކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަ ް
މސްދުވަހުގެ ކުރިން ލައިސަންސް
ދތު ހަމަވުމުގެ ( 3ތިނެއް) ަ
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއް ަ
ވނެއެވެ .އަދި ލައިސަންސް އައުކުރަން
އައުކުރުމަށް އެދި ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ގންވާނެއެވެ.
ވނަމަ ،އެ ކަންވެސް ،މި މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް އަން ަ
ބޭނުންނު ާ

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ލައިސަންސް

އައުކުރުމަށް

އސަންސް އައުކޮށްދެވޭނީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
ނ ލަ ި
ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ ،ދެ ް
 3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފީއާއެކު ،ލައިސަންސް އައުކުރަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ނ)

ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ ،ލައިސަންސް
ނސް
އސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ލައިސަ ް
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،ލަ ި
އައުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ލައިސަންސަށް
ދޫކޮށްފައިވާ
ނ
ބަދަލުކުރު ް

.13
ތ
ފަރާ ް

ނ ފަރާތަކަށް
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ،އެހެ ް
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބް ޯ
މކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ވ ީ
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ާ

(ހ)

ކޮމިޝަނުން

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

އސަންސް
ލަ ި

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން،

އެ

ފަރާތުގެ

ލައިސަންސް

ބދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތާއި ބަދަލުކުރަން
ކން ( ަ
ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ؛
ނ) ަ
ނފަރާތަކަށްކަ ް
ބޭނުންވަނީ ކޮ ް
(ށ)

ކޮމިޝަނުން

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

އސަންސް
ލަ ި

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން،

އެ

ފަރާތުގެ

ލައިސަންސް

މށް އެދޭ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް ކުންފުނިން އެއްބަސްވިކަމަށް
ބަދަލުކޮށްދިނު ަ
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން؛
(ނ)

ސންސް ގެ އަސްލު؛
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ަ
ވ
ލބިފައި ާ
ޔންކޮށް ލައިސަންސް ި
ތ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަ ާ
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަ ަ
ނ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔު ް

(ރ)

ލައިސަންސް

ބަދަލުކުރުމަށް

އެދޭ

ފަރާތުން،

ލައިސަންސް

ބަދަލުކުރުމަށް

ނ
ބޭނުންވާކަ ް

ވ
ނ) ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ލ ހިމެނޭނެހެ ް
ސންސްގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީ ު
(ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލައި ަ
ސިޓީ؛
(ބ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް ކުންފުނިން އެދޭކަމަށް
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން؛

(ޅ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ؛
1

ގ ހިންގާ ގަވާއިދު ،އަސާސީ
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ،ކުންފުނީ ެ
ގަވާއިދު އަދި ރަޖިސްޓަރީގެ ނަކަލު؛

2

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް؛

ގއިދޭ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން
 3ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަން ަ
ކށް ހުޅުވައިލައިގެން ހިއްސާ
ނަމަވެސް ،ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމު ޮ
އ
މލަ ހިއްސާގެ ( 5%ފަހެ ް
ނފުންޏެއްނަމަ ،ކުންފުނީގެ ޖު ް
ވިއްކާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކު ް
ހއްސާ ގަނެފައިވާ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ،
އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ގިނަ ި
ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ކ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްނަމަ:

1

ދ
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އަ ި
ރަޖިސްޓަރީގެ ނަކަލު؛

2

އަސްލާ

އެއްގޮތްކަމަށް

ތައްގަނޑު

ޖަހައިފައިވާ

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީގެ

ޕްރޮފައިލް

ނގައިދޭ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން)؛
(ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަ ް
(އ)

މުއާމަލާތުކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފޯމް؛

(ވ)

މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަކަލު؛

(މ)

މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން؛

(ފ)

ޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ
ގ ނަން ރަ ި
ދ ފަރާތަށް ޗެނަލް ެ
ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ޭ
ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

(ދ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ޗެނަލްގެ ލޯގޯ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ
ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

(ތ)
(ލ)

ގ ސޮފްޓް ކޮޕީ އަދި ހާޑް ކޮޕީ(ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛
ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯ ެ
ލައިސަންސް ލިބޭ

ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ

މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ،އެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1
ގައިވާ ފޯމުގައިވާ 'އިޤްރާރު'؛
.14

ލައިސަންސަށް
ގ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތު ެ
ވިޔަފާރި

ކޮމިޝަނުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުގެ

ވިޔަފާރި

މކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ވ ީ
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ާ

ނަން

ނ
ބަދަލުކުރު ް
(ހ)

ރން ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ
ލކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން (ބަދަލުކު ަ
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ނަން ބަދަ ު
ވ ވިޔަފާރި ނަމުގެ ތަފްސީލު) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ؛
ނން ާ
ދލުކުރަން ބޭ ު
މަޢުލޫމާތު ،ބަ ަ

(ށ)

ނ ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ،އެކަމަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ެ
އަސްލާ އެއްގޮތް ނަކަލު؛

(ނ)

ސންސް ގެ އަސްލު؛
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ަ

ނ
ނަ ް

ކށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާން ޮ
ނ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔު ް
ލައިސަންސަށް

.15

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ

ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ލޯގޯ (ނިޝާން)
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބް ޯ
މކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ވ ީ
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ާ

ލޯގޯ (ނިޝާން)
ނ
ބަދަލުކުރު ް
(ހ)

ނވާ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތާއި
ނ ް
ބދަލުކުރަން ބޭ ު
ބނުންވާކަން ( ަ
ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ބަދަލުކުރުމަށް ޭ
ޔންކޮށްފައިވާ ސިޓީ؛
ލޯގޯގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު) ބަ ާ

(ށ)

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ،އެކަމަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް
ނަކަލު؛

(ނ)
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

.16

ގ ސޮފްޓް އަދި ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛
ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯ ެ

ށ
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް

ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތް

ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް

އިތުރުކުރުން

ފަހުގައެވެ.
(ހ)

ނންކުރާ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭ ު
ކންފުނީގެ ސިޓީ؛
ބޭނުންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު

(ށ)

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ގެ އަސްލު؛

ކށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާން ޮ
ނ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔު ް
(ނ)

ތބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަ ާ
 1ޓެރެސްޓީރިލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން ފްރީކުއެންސީއެއް
މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
2

ހފައިވަނީ ކޮން ނެޓްވާރކެއް
ކޭބަލް ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެ ި
މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

 3މޯބައިލް ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން ނެޓްވާރކެއް
މެދުވެރިކޮށް ކޮން ސަރަޙައްދެއްގައިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
4

އ
ހފައިވަނީ ކޮން ފްރީކުއެންސީއެ ް
ސެޓަލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެ ި
މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

5

އ
ފއިވަނީ ކޮން ނެޓްވާރކެ ް
އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހި ަ
މެދުވެރިކޮށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

6

އެހެން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ :މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައް ފިޔަވައި
ށ
ތއްގެ ތަފްސީލު ކޮމިޝަނަ ް
ލ ެ
ނންވާނަމަ ،އެ ވަސީ ަ
ދން ބޭ ު
އެހެން ވަސީލަތަކުން ޚިދުމަތް ޭ
ނ ފާސްކޮށްދީފައިވާ ލިޔުން
ހުށަހަޅައި އެ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނު ް

(ރ)

އަމިއްލަ

ވަސީލަތެއް

ފިޔަވައި،

އެހެން

ފަރާތެއްގެ

ވަސީލަތެއް

ބޭނުން

ނ
ކޮށްގެ ް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ ،އެ ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
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ލައިސަންސް

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެ ލައިސަންސް
މކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ވ ީ
ބާޠިލްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ާ

ނ
ބާޠިލްކުރު ް
(ހ)

ނންވާކަން އަންގައިދޭ ސިޓީ (ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ގަސްދުކުރާ
ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމަށް ބޭ ު
ތާރީޚާއި ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރަން އެދޭ ތާރީޚް ސިޓީގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ).؛

(ށ)

ށފައިވާ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން؛
ނފުނިން އެއްބަސްވިކަމަށް ފާސްކޮ ް
ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމަށް ކު ް

(ނ)

ސންސް ގެ އަސްލު؛
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ަ
ކށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާން ޮ
ނ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔު ް
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ނ
ގ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު ް
މ އުސޫލު ކޮމިޝަން ެ
ފށާނީި ،
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ

ނ
ފެށު ް

ފެށިގެންނެވެ.
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