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ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

`
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ފުރަތަމަ ބާބު
ފެށުން
ރފާއި ނަން
ތަޢާ ަ

.1

(ހ)

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  46ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި ،ލައިސަންސް ދިނުމުގެ
ބަޔާންކުރުމާއި،

ޝަރުޠުތައް
ބަޔާންކުރުމާއި،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ

ގުޅޭ

ލައިސަންސް

އ
ދެވޭނެގޮތްތަ ް

ކަންކަން

ބަޔާންކުރުމުގެ

އެންމެހައި

ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު  "2019އެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ބައިތައް

ޚިދުމަތް ބެހޭ

.2

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ( 3ތިނެއް) ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.
1
2
3

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ؛
ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ؛
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ؛

3

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ޚިދުމަތުގެ

އަސްލަށް

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ބަލައި،

ޚިދުމަތް

ދެ

ށ
ބަޔަކަ ް

ބެހިގެންވެއެވެ.
1

ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް؛
މަންޒަރާ ނުލައި ،ހަމައެކަނި އަޑާއި ޓެކްސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ޚިދުމަތް.

2

ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް؛
ށ
އަޑާއި މަންޒަރާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ގްރެފިކްސްއާއި ޓެކްސްޓް ހިމެނޭގޮތަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ޚިދުމަތް.

ތިންވަނަ ބާބު
ލައިސަންސް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް

.3

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އެ

ފަރާތަކަށް

ޤާނޫނާއި

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

ގަވާއިދުގައި

ކަނޑައަޅާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޝަރުޠުތަކަކާއެކު،

ލައިސަންސެއްގެ

ދަށުން،

އެ ލައިސަންސެއްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

ހރާއްޖޭގައި އެއްވެސް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ދިވެ ި
ފަރާތަކުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ނން ކަނޑައަޅާ ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ
ޤާނޫނާއި ،އެކަމަށް ކޮމިޝަ ު
ޝަރުޠުތަކާއި ،އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގައިވާ
ތންނެވެ.
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ސ
ލައިސަން ް

ޠތައް
ޝރު ު
ަ
ތތަކުގެ
ދޫކުރެވޭ ފަރާ ް

.4

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އަންނަނިވި
ކށެވެ.
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަ ަ
1

ކ ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް
ޏއް ނުވަތަ ޕަބްލި ް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުން ެ
ކ
ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަ ި
4

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އ ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި
ދ ކުންފުންޏެ ް
ޤާނޫނަކުން އުފައް ާ
ވުމާއި،

އެ

ފަރާތުގެ

ހިންގާ

ގަވާއިދުގެ

ތެރޭގައި

މަޤްޞަދުތަކުގެ

ނ؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހިމެނިފައިވު ް
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 ތަންޒީމީ ދައުރު އަދާކުރާ އިދާރާ (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާ) އެއްގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތެއްގެ ހިއްސާއެއް އޮތް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް
ނުވަތަ އެ ފަދަ މީހަކު ބައިވެރިވާ ކޯޕަރޭޝަނެއްކަމުގައި ނުވުން؛

6

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތްދޭ

އިތުރު

ކުންފުންޏެއްގެ

20%

ހ
(ވި ި

އިންސައްތަ) އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
7

ހ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ( 20%ވި ި
އިންސައްތަ) އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛

8

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ( 2ދޭއް) ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާ އޮތް
ހިއްސާ

މީހެއްގެ

5

ހިމެނޭ

ކުންފުންޏެއް

ނުވަތަ

ކޯޕަރޭޓިވް

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
9

ސސައިޓީއެއްގެ
ޮ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ( 2ދޭއް) ކޯޕަރޭޓިވް
މީހެއްގެ

ހިއްސާއޮތް

ހިއްސާ

ހިމެނޭ

ކުންފުންޏެއް

ތ
ނުވަ ަ

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
10

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ކޯޕަރޭޓިވް

ހިއްސާ

ސޮސައިޓީއެއްގައި

އޮތުމާއެކު ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް ހިއްސާ
އޮތް

މީހެއްގެ

ހމެނޭ
ި

ހިއްސާ

ކުންފުންޏެއް

ތ
ވ ަ
ނު ަ

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
11

(ސަތޭކަ

100%

ސއްތަ)
އިން ަ

ދިވެހި

ނ
ހިމެ ޭ

ހިއްސާދާރުން

ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވުން؛
12

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ކުންފުންޏެއް

ނުވަތަ

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން؛
(ށ)

ވއްކާ ހިއްސާގަންނަ
އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ި
ފަރާތްތަކަކީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ،ވަނަ ނަންބަރާއި،
 5ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިއްސާއޮތް ފަރާތްތަކެއް ކަމަކަށެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް

.5

(ހ)

އެދި ހުށަހެޅުން.

މުޅި ރާއްޖެއަށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ހަމައެކަނި މާލެއަށްދޭ ޚިދުމަތެއް ފިޔަވައި،
ކން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަ ު
ލައިސަންސް ހޯދަން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މުޅި
ނ
ތ ް
ރާއްޖެއަށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ހަމައެކަނި މާލެއަށްދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެގޮ ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ށ
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ކޮމިޝަނުން އެކަމަ ް

އިޢުލާނުކޮށްގެން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

އ
ތ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި ލިޔުން ަ
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

6

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

1

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

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

2

ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮފައިލް؛
(ހ) ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު؛
ގއިދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން؛
(ށ) ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަން ަ
(ނ) ހިއްސާދާރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛
(ރ) ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭނަމަ ،އެ ކުންފުންޏއްގެ
ގއިދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުމާއި ،އެ
ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަން ަ
ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ،

މުއްދަތު ހަމަނުވާ

ކާޑުގެ ކޮޕީ؛
(ބ)

ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ؛

މޢުލޫމާތު؛
(ޅ) ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ަ
3

ފައިސާ

ހޯދާ

ގޮތާއި،

އސަންސްގެ
ލަ ި

މުއްދަތަށް

ލވައިލައިފައިވާ
އެކު ަ

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން؛
4

އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި ،ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާއި ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭން؛

5

ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގެ ތަފުސީލު؛

6

ލއިސަންސްގެ
މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ނ ބާވަތެއްގެ ލައިސަންސަކަށް ކަން؛
ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެދެނީ ކޮ ް

7

ނ
ދ ހުށަހަޅާނަމަ ،ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަ ް
ޓެލެވިޜަން ލައިސަންސަށް އެ ި
ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛

8

ގ
ރޭޑިއޯ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނު ެ
ގޮތުގައި

ނންކުރާ
ބޭ ު

7

ލޯގޯގެ

ސޮފްޓް

ކޮޕީއާއި ،ހާޑް

ކޮޕީ

ށ
(ކުލަކޮ ް

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ލ؛
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ) އާއި ،ޖިންގަ ް
9

ބހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ)؛
ސްޓޭޝަނުގެ ނަން (ކަމާ ެ

10

ގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ)؛
ޗެނަލްގެ ނަން (ކަމާބެހޭ އިދާރާ ަ

11

މި ގަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ؛

12

ގ މަޢުލޫމާތު
ވ "މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސްފަރާތު ެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ާ
ފޯމު"؛

13

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛

14

ނ
ގ ް
ބނުންކޮށް ެ
އަމިއްލަ ވަސީލަތެއް ފިޔަވައި ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަސީލަތެއް ޭ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ ،އެ ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛

15

ނ ފަރާތާއެކު
ނ ަ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ ،ޚިދުމަތް ލިބިގަ ް
ވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛

16

ލައިސަންސް ލިބޭ

ނ
ގވާއިދުގެ  4ވަ ަ
ޖހޭކަމަށް މި ަ
އ ހުންނަން ެ
ރތުގަ ި
ފަ ާ

މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމުގައިވާ 'އިޤްރާރު'؛
(ނ)

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

(ރ)

މުޅި

ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ރާއްޖެއަށް

ކޮމިޝަނުން

ހުޅުވައިލުމުން،

ށ
އެކަމަ ް

ކުރިމަތިލައިގެން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާބުކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ޚިދުމަތް ފެށުން

.6

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބުމަށްފަހު ،އެ ލައިސަންސް ލިބުނު
8

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ތާރީޚުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހެވެ.
އަދި

ޚިދުމަތް

ފެށުމަށް

ތާރީޚުން

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ފެށިގެން

ނ
ގިނަވެގެ ް

( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށަންވާނެއެވެ.
ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތެއް

.7

(ހ)

ކަނޑައެޅުން

ލައިސަންސް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ހިންގުމާ

މުޢާމަލާތުކުރާނީ،

ކޮންމެ

ލިބޭ

ހަވާލުވެހުންނަ

ފަރާތަކުންވެސް،

އެންމެ

ކޮމިޝަނާ

އިސްވެރިޔާއެވެ.

އަދި

މއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި،
އެ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ނަ ާ
އލް އެޑްރެސް) ލައިސަންސް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ،އީމެ ި
ވނެއެވެ.
( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަން ާ
(ށ)

ތ
ރވެއްޖެނަމަ ،ނުވަ ަ
ރތް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އުޒުރުވެ ި
ޖަވާބުދާރީވާން ކަނޑައަޅާ ފަ ާ
ޖަވާބުދާރީވާ

ފަރާތް

ހަވާލުކުރަންވާނީ،

ކރާނަމަ،
ބދަލު ު
ަ

ވތަ
ނު ަ

ވބުދާރީވާ
ޖަ ާ

މި

މަސްއޫލިއްޔަތު

ފަރާތް

އެހެން

ވނީ،
ބަދަލުކުރަން ާ

ކ
ފަރާތަ ާ
ށ
ކޮމިޝަނަ ް

އވެ.
ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަށްފަހުގަ ެ
(ނ)

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ލައިސަންސް ލިބޭ

ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ( 14ސާދަ)

ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާނަމަ ،ނުވަތަ އެފަރާތާ

ބދަލުވެއްޖެނަމަ ،ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
ގުޅޭފޯނުނަންބަރު ަ
(ރ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތުން މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 3
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ލބޭ
ޖަވާބުދާރީވުމަށް ލައިސަންސް ި

ގ
ނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ކޮމިޝަނު ެ
ފަރާތު ް

ހލަތުގައި ،ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ހާޒިރުކޮށްގެން
އެންގުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީނުވާ ާ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ހުށަހެޅުންތައް ބެލުން

.8

(ހ)

ނ
ޝނުން ގެންގުޅެންވާ ީ
ބލުމުގައި ކޮމި ަ
ހށަހެޅުންތައް ެ
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ު
ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު ނިޒާމެކެވެ .މި ގޮތުން ލައިސަންސެއް ދޫކުރުމާމެދު
މޝަނުން ރިޢާޔަތް
ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ކޮ ި
ކުރަންވާނެއެވެ.
9

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

1

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ،ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް
ނ
ނންކަން؛ އެކަ ް
ޤބިލް ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ޫ
ގތުން ާ
ފޯރުކޮށްދެވޭހައި ފަންނީ ޮ
ބެލުމުގައި،

އެފަރާތުން

ދޭން

އެދިފައިވާ

ޚިދުމަތުގެ

ށ
ބާވަތަ ް

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
2

ދނެ ގެއްލުމަކަށް؛
ސިނާޢަތުގެ ވާދަވެރިކަމަށް ލިބި ާ

3

ކށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވައިލާ ރާއްޖޭގެ
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަ ަ
އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމަށް؛

(ށ)

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

(ނ)

މން
މޝަނުގެ ނިން ު
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮ ި
ލިޔުމަކުން

ނއެވެ .ލައިސަންސެއް
ވ ެ
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަން ާ

ބބު،
ރން ނިންމި ސަ ަ
މއިފިނަމަ ،ލައިސަންސް ދޫނުކު ާ
ދޫނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިން ަ
އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ލއިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން
ކޮމިޝަނުން ވަކި ފަރާތަކަށް ަ
އެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފީ

ކޮމިޝަނަށް ދައްކައިފައިނުވާނަމަ،

ބޠިލުވާނެއެވެ.
އެ ފަރާތުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ާ
ލައިސަންސްގެ
އ
ބާވަތްތަ ް

.9

(ހ)

ށ
ވތަކަ ް
ޑކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ( 3ތިނެއް) ބާ ަ
ޚިދުމަތުގެ ބާވަތަށް ބަލައި ،ބްރޯ ް
ބެހިގެންވެއެވެ.
1

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ
ލައިސަންސް؛

10

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

2

ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް؛

3

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް؛

ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށް ބަލައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ( 2ދޭއް) ބަޔަކަށް
ބެހިގެންވެއެވެ.

ލައިސަންސް

ދިނުމުގެ

އާންމު

.10

1

ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް؛

2

ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް؛

ނނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ.
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އާންމު ޝަރުޠުތަކުގައި ހިމެނެނީ އަ ް

އ
ޝަރުޠުތަ ް

(ހ)

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

ލައިސަންސެއް،

އެހެން

ނަމަށް

ފަރާތެއްގެ

ދ ލިބިގެންނެވެ.
ބަދަލުކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ ހުއް ަ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،
ހ
އފުލަންޖެހޭ ހުރި ާ
ރތުން ،ލައިސަންސާ ގުޅިގެން ު
ލައިސަންސް ކުރިން އޮތް ފަ ާ
ޒިންމާއެއް

އުފުލުމާއި،

ރހަމަކުރަން
ފު ި

ލާޒިމްކުރާ

މހައި
އެން ެ

ކަންކަން

ފުރިހަމަކުރުމާއި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ،ލައިސަންސް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަށް
ލާޒިމްކުރެއެވެ.
(ނ)

އެދި

ލައިސަންސަށް

ހށަހަޅާއިރު
ު

ހ
ފުރިހަމަކުރަންޖެ ޭ

ކަންކަން

ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ،ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް،
ރގައިވާ ކަންކަމަށް
ތން ތި ީ
ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި އުނިވެގެންނުވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ގންވާނެއެވެ.
އުނިއިތުރެއް އަންނަނަމަ ،އެކަން ލިޔުމުން މި ކޮމިޝަނަށް އަން ަ
1

ގ
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަދަލެއް ގެނައުމު ެ
ތ؛
ކުރިން އެ ބަދަލަކާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު

2

އ ފިޔަވައި،
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަ ް
މި ގަވާއިދުގެ
11

 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އެއްވެސް

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ގ ތެރޭގައި
ލިޔެކިޔުމަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހު ެ
ނގަންވާނެއެވެ.
ލިޔުމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަ ް
(ރ)

ށގެން ( 12ބާރަ)
އސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެ ި
ވ ލަ ި
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައި ާ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތެއް ފަށަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ކޮމިޝަނުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ލައިސަންސެއްގެ

ދަށުން

ސްޓޭޝަނަކީ،

ހިންގާ

ނ
ހތްދިހަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ގި ަ
ގ ަ ( 70%
އެ ސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ެ
އަދަދަކަށް ދިވެހިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްޓޭޝަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ޓްރާންސްމިޝަނަށް

ކރާ
ނން ު
ބޭ ު

ޓެސްޓްކުރުމުގެގޮތުން

ވަސީލަތްތައް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން
ޓެސްޓް

ސިގްނަލް

ވނީ
ފޮނުވަން ާ

މި

ގަވާއިދުގެ

17

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.
(ކ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް،
އެ

ތަނަކުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

އިސްތިހާރުތަކުގެ

މާސްޓަރ

ރެކޯޑިންގއާއި ،އޮންއެއަރ ލޮގް ،އެ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން
ނއެވެ .ނަމަވެސް،
ވ ެ
މސްދުވަސްވަންދެން ބަހައްޓަން ާ
ނ ( 2ދޭއް) ަ
ފެށިގެން މަދުވެގެ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިސްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް
ޓން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ މާސްޓަރ
ކުރިމަތިވެގެން އެތަކެތި ބަހައް ަ
ރެކޯޑިންގއާއި ،އޮންއެއަރ ލޮގް ،އެ މައްސަލަ ޙައްލުވަންދެން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ޓންވާނެއެވެ.
ފަރާތުން ބަހައް ަ
(އ)

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

(ވ)

ކން ،ފާއިތުވި އަހަރުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ ު
ނ
އަހަރީ ރިޕޯޓު ،މި ގަވާއިދުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވިދިގެ ް
އވެ.
ށހަޅަންވާނެ ެ
އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
12

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :
ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

.11

ލައިސަންސް ފީ

.12

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯއާއި ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ
މުއްދަތަކީ ( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.

(ށ)

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ
( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.

(ހ)

(ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީ ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.
1

ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ؛

2

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ؛

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަހަރީ
ފީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.

(ނ)

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

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އަލަށް ލައިސަންސް ހޯދާ
ފަރާތްތަކުން،

އެ

އަހަރުގެ

ބަކީ

އޮތް

މުއްދަތަށް

ދައްކަންޖެހޭ

އަހަރީފީ،

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއެކު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ވއިރު އަހަރީ ފީ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަ ާ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަ
ދައްކައިފައިނުވާނަމަ،

މި

ވއިދުގެ
ގަ ާ

ޖަދުވަލު

3

ގައި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

އވެ.
ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ެ
(ޅ)

ނ
އކުމުގެ ސަބަބު ް
ށމާ ހަމައަށް ،އަހަރީ ފީ ނުދެ ް
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާއޮތް ފަރާތްތަކުން،
ށ
އދަދު ކޮމިޝަނަ ް
ފައިސާ ދައްކާ ދުވަހާ ހަމައަށް އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޖުމުލަ ަ
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އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ސސްހާސް ރުފިޔާ)
ދ ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަން ާ
ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި މި އަދަ ު
ނ ޖެހޭނީ ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް
އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،ދައްކަ ް
ރުފިޔާ) އެވެ.
ލައިސަންސް އައުކުރުން

.13

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން

.14

(ހ)

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް
ބޭނުންވާނަމަ،

އައުކުރުމަށް

ލއިސަންސް
ަ

މުއްދަތު

ދޫކޮށްފައިވާ

ހަމަވުމުގެ

( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ލިޔުމުން
ނނުވާނަމަ،
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ލައިސަންސް އައުކުރަން ބޭނު ް
ކޮމިޝަނަށް ު
ވނެއެވެ.
އެ ކަންވެސް ،މި މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް އަންގަން ާ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް
ވނަމަ،
ހުށަހަޅައިފައިނު ާ

އައުކުރުމަށް

ދެން

ސ
ލައިސަން ް

އައުކޮށްދެވޭނީ،

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފީއާއެކު ،ލައިސަންސް
އައުކުރަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ނ)

ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ،
ދޫކޮށްފައިވާ

ލައިސަންސް

ފރާތަކުން،
ަ

ލައިސަންސްގެ

މުއްދަތުގެ

އ
ތެރޭގަ ި

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ލައިސަންސް އައުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ކ
ގ ތެރެއިން ކަމަ ާ
ކންތައްތަކު ެ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގަ ި
ގުޅިގެން

ދައްކަންޖެހޭ

ޖޫރިމަނާއެއް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ދައްކައިފައިނުވާނަމަ ،އެ ޖޫރިމަނާއެއް ހޯދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެފައިވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޯޓުން ކުރާ
ޙުކުމަކާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް
ތޔާރު ކޮމިޝަނަށް
އޓުމުގެ އިޚް ި
މއްދަތަށް ހިފެހެ ް
ު
( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ،ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން
ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

14

ތަކުރާރުކޮށް

ޚިލާފުވާނަމަ،

ދ
އަ ި

ރަނގަޅުކުރުމަށް

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

އެންގުމުންވެސް

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ،

ކޮމިޝަނުގެ

ޖުމްލަ

ގ
މެންބަރުން ެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ( 90ނުވަދިހަ)
ގމުގެ އިޚްތިޔާރު
މށް އެން ު
އދަތަކަށް ހިފެހެއްޓު ަ
ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ މު ް
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
(ރ)

ކަމާބެހޭ
މި

އެހެން

އ
ޤނޫނެއްގަ ި
ާ

މާއްދާގައި

ގޮތަކަށް

އެހެން

ބަޔާންކުރާގޮތަށް

ނކޮށްފައިނުވާނަމަ،
ބަޔާ ް
ހިފަހައްޓަންވާނީ،

ލައިސަންސް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން،

އެ

ގ
ފަރާތެއް ެ

ޕްރޮގްރާމް

ބައެއް

ޝެޑިއުލްގެ

ވަގުތީގޮތުން

މެދުކަނޑައިލުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެންގުމަށްފަހު،
އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފައިވާނަމައެވެ.
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

.15

(ހ)

އން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ
ލތްތަކުގެ ތެރެ ި
އަންނަނިވި ހާ ަ
ފހު ،ލައިސަންސް
ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ަ
ބާޠިލްކުރުމަށްޓަކައި

ހށަހަޅައި،
ު

ކޯޓަށް

ކޯޓުން

ނިންމާ

ގޮތެއްގެ

މަތިން

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
1

ގތުގެމަތިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ޮ
މން؛
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިން ު

2

ތން 180
މއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ ާ
(އެއްސަތޭކަ

އަށްޑިހަ)

ދުވަހަށްވުރެ

ދިގު

މުއްދަތަކަށް

ޚިދުމަތް

މެދުކަނޑައިލުން؛
3

މި ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ( 180އެއް
ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލައިފައި
ބޭއްވުން؛

4

ލައިސަންސް ލިބޭ

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު އަމިއްލަޔަށް އެދިގެން އުވައިލުން

ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީ އެ ޝަޚްޞު އުވައިލުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ
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އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ކޯޓަކުން އުވައިލުން؛
5

ދއާ ނުލައި
ރަސްމީކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ ހުއް ަ
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކޮށް ( 15ފަނަރަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވުން؛

6

ލައިސަންސް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން،

ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތެއްގައި

ގއި
ހުށަހެޅުމެއް ަ

ނުވަތަ

ހުށަހަޅާ

އން
މ ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރެ ި
ި

ކަމެއް

ނ ސާބިތުވުން؛
ކޮމިޝަނަށް އޮޅުވައިލައިފައިވާކަ ް
7

ށ
އޓައިފައިވަނިކޮ ް
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ހިފަހަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން؛

(ށ)

ގ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކު ެ
ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެއެވެ؛
1

ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ "ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އުސޫލު" އާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،

ނ އެދިގެން
އސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތު ް
ލަ ި

ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން؛
2

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު
ލައިސަންސް
އައުކުރުމަށް

އައުކުރުމަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވުން

ހުށަހެޅިނަމަވެސް،

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން

މި

ގަވާއިދު

ލައިސަންސް

ގެ

ވތަ
ނު ަ

ލއިސަންސް
ަ

13

ގައި

ދޫކޮށްފައިވާ

(ނ)

ފަރާތަކުން

ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ
ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލައިސަންސް
އައުކޮށް ނުދިނުން؛
3

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 12
ބރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފައި ނުވުން؛
(ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ް

16

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :
ލައިސަންސަށް ބަދަލު ގެނައުން

.16

ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވުން

.17

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ބަދަލެއްގެންނަން
ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ހަތަރު ވަނަ ބާބު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޓްރާންސްމިޝަނަށް

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ
ރ
ބޭނުންކު ާ

ލައިސަންސް

ވަސީލަތްތައް

ލިބިފައިވާ

މގެގޮތުން،
ޓެސްޓްކުރު ު

ފަރާތަކަށް،
ޓ
ޓެސް ް

ސިގްނަލް ފޮނުވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ޓެސްޓް

ފޮނުވޭނީ،

ސިގްނަލް

މިކަމަށްޓަކައި

ދޫކުރާ

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ހުއްދައެއް

ހށަހަޅާއިރު ،ޓެސްޓް
ލ ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ު
ލިބިގެންނެވެ .ޓެސްޓް ސިގްނަ ް
ސިގްނަލުގައި

ފޮނުވާނެ

ބހޭ
ނޓެންޓާ ެ
ކޮ ް

މަޢުލޫމާތާއި،

ޝޑިއުލާއި،
ެ

މުއްދަތު

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ލ
އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން ޓެސްޓް ސިގްނަ ް
ނނަނިވި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ފޮނުވަންވާނީ އަ ް
1

ރޭޑިއޯ

ޗެނަލެއްނަމަ،

ސްޓޭޝަން

އައިޑެންޓިފިކޭޝަނާއި،

ޓެސްޓް

އނައުންސްމަންޓެއް ،ކޮންމެ ( 15ފަނަރަ)
ސިގްނަލެއްކަން އަންގައިދޭ ެ
މިނެޓަކުން އެއްފަހަރު ފޮނުވުން؛
2

ގތެއްގައި ސްޓޭޝަން
ނލް ފޮނުވާ ހުރިހާ ވަ ު
ޓެލެވިޜަން ޗެނަލެއްނަމަ ،ސިގް ަ
އައިޑެންޓިފިކޭޝަނާއި،

ޓ
ޓެސް ް

ސިގްނަލެއްކަން

ދ
އަންގައި ޭ

ލިޔުމެއް

ފެންނަން ހުރުން.
3

ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވާއިރު ،ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި ،ޚަބަރާއި،
ތ
މ މަޢުލޫމާ ު
ޚަބަރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ،އިޢުލާނާއި ،އިސްތިހާރާއި ،އާން ު
ނުހިމެނުން؛
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4

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ފރާތްތަކުން
ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވާ މުއްދަތުގައި ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަ
އެއްވެސް އަގެއް ނުނެގުން؛

(ރ)

ޓެސްޓް

ސިގްނަލް

ފޮނުވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދ
ދެމުންގެން ާ

ޚިދުމަތް

ފަރާތެއްނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން އިސްތިސްނާވާނެވެ.
ނވުމަށް މި މާއްދާގެ
އަދި ،އެ ފަރާތުގެ އޮންއެއަރ ޓެސްޓް ސިގްނަލުގެގޮތުގައި ފޮ ު
ނ
ޓ ސިގްނަލެއްކަ ް
ދނީ ޓެސް ް
މވެސް ،ފޮނުވަމުން ަ
އ ނާޅައެވެ .ނަ ަ
(ށ) ހުރަހެ ް
އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް

.18

(ހ)

ޓ
ކޮލި ީ

ނ
ނ ް
ނވާނީ ،ކޮމިޝަ ު
ބހައްޓަ ް
އޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓުގެ ޯ
ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ ގޮތަކަށެވެ.

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

އާ

ޚލާފުވެއްޖެނަމަ،
ި

ނ
ނ ް
ކޮމިޝަ ު

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ޚދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ( 60ފަސްދޮޅަސް)
ގތަށް ި
މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޮ
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
(ނ)

ގ
ނމަ ،މި ގަވާއިދު ެ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވެއްޖެ ަ
ނއެވެ.
ޖަދުވަލު  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ެ

ނ
އެންކްރިޕްޓްކުރު ް

.19

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުން

.20

(ހ)

ރާއްޖޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ޗެނަލެއް

އެންކްރިޕްޓްކުރާނަމަ،

3

(ތިނެއް)

ގން އެކަމުގެ ހުއްދަ
ށ ލިޔުމަކުން އެ ކަން އަންގައި ެ
މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަ ް
ގ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެކުރިން އާންމުކޮށް އެކަން
ހޯދުމަށްފަހު ،ޚިދުމަތް ދިނުމު ެ
އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޓކައި ރެކޯޑްކުރަން
ށ ަ
ސގްނަލެއް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަ ް
ި
އެންކްރިޕްޓްކޮށްގެން ފޮނުވޭ
ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަން ކުރެވޭނެ މަގު ،އެ ސިގްނަލެއް ފޮނުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު
ދންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ފަހިކޮށް ޭ

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާ ތާރީޚުން
ހގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.
ފެށިގެން ( 12ބާރަ) މަސްދުވަ ު
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(ށ)

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރަސްމީކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ،އެކަން
ވނެއެވެ.
ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަން ާ

ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

.21

ތކަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ަ

.22

(ހ)

ޝން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ ވިޜުއަލްކޮށްނަމަ ،ލޯގޯ ނުވަތަ ސްޓޭ ަ
ވނެއެވެ.
ހންނަން ާ
ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ސްކްރީނުން ފެންނަން ު

(ށ)

ނ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށްނަމަ ،ސްޓޭޝަނުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަ ް
ނޓަކުން ( 1އެކެއް)
ގން ކޮންމެ ( 30ތިރީސް) މި ެ
އަންގައިދޭ އެންގުމެއް ،މަދުވެ ެ
ފަހަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓަރު އަތުން
ވ
ދ ނަގައިގެން ފޮނު ާ
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ގަނެފައިވާ ގަޑިތަކާއި ،ކޮމިޝަނުން ހުއް ަ
ޕްރޮގްރާމްތައް މީގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(ހ)

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން

ކސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން،
ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑް ާ
އެ

އަގުނެގުން

ށ
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް

އަގެއް ނަގަންވާނީ،

އެ

އގެއް ކޮމިޝަނަށް
ަ

ހުށަހަޅައިގެން ،އެ އަގު ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ށ)

ށ
ށ އަގެއް ނެގުމަ ް
ކރަމުންދާ އެއްވެސް ޗެނަލަކަ ް
އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ދޫ ު
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ނިންމައިފިނަމަ ،މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން،
ވނެއެވެ.
ނ ފަރާތްތަކަށް އެ ކަން އަންގަން ާ
ނ ަ
ކޮމިޝަނަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަ ް

(ނ)

ޚިދުމަތުގެ

އަގަށް

އެއްވެސް

ބަދަލެއް

ނމަ،
ގެންނަކަމުގައިވާ ަ

އެ

އ
ބަދަލެ ް

ހޅައިގެން އެކަން ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނށް ހުށަ ަ
ގެންނަންވާނީ ،ކޮމިޝަ ަ
(ރ)

އވަނިކޮށް އެއްވެސް
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ކުރިއަށް އަގެއް ނަގައިފަ ި
ސަބަބަކާހުރެ

ޚިދުމަތް

ހުއްޓައިލާނަމަ،

ނުވަތަ

ޚިދުމަތް

މެދުކަނޑައިލާނަމަ،

މތް މެދުކަނޑައިލާ
ނނަ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ،ޚިދު ަ
އެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި އޮ ް
ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޚިދުމަތް
ނއެވެ.
ތށް ދައްކަންވާ ެ
ލިބިގަންނަ ފަރާ ަ
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ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލުން

.23

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވަގުތީގޮތުން

ޚިދުމަތް

އެކަމަށް

އލާނަމަ،
މެދުކަނޑަ ި

ރން ،މެދުކަނޑައިލާ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ކު ި
ނ
އަލުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމަކު ް

ސަބަބާއި،
ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިގެން

އކަމުގެ
ެ

ހުއްދަ

ހޯދަންވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

އަދި

ހގެ ކުރިން ،ޚިދުމަތް
ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލާނަމަ ،މަދުވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަ ު
އންގަންވާނެއެވެ.
ތތަކަށް އެކަން ަ
ލިބިގަންނަ ފަރާ ް
(ށ)

ރ
ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ބާ ު
ނުފޯރުވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ފަދަ ހާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ލަސްވެގެން ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ލިޔުމަކުން
ނއެވެ.
އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާ ެ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަން
ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ހ
ކަމާބެ ޭ

ފަރާތްތަކާ

ގުޅިގެން

ކުރެވެންހުރި

އެންމެހައި

ނވެސް މި ގަވާއިދާ
މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮމިޝަނަށް ކުރެވިދާނެ އެހެނިހެން ކަންކަ ް
ނން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަ ު
(ރ)

ކގެ ތެރެއިން ކަމަކާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ ު
އެއްވެސް ފަރާތެއް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި

މާއްދާގެ

ގައިވާ

(ހ)

ގޮތުގެމަތިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތެއް

އއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ)
މެދުކަނޑައިލައިފައި ބޭއްވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން ެ ( 180
ނ ( 180އެއްސަތޭކަ
ގ ް
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު ގިނަވެ ެ
ވ
އސަންސް ލިބިފައި ާ
ވނަމަ ،ލަ ި
އަށްޑިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފަށައިފައިނު ާ
ފަރާތުގެ

ލައިސަންސް

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު،

ލައިސަންސް

ބާޠިލުކުރުމަށް

ށ
ކޯޓަ ް

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
(ޅ)

މި

ނ
ޢަމަލުކުރަ ް

ގަވާއިދަށް

ފަށާއިރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ގ
މެދުކަނޑައިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހު ެ
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ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވނެއެވެ.
މުއްދަތެއް ކޮމިޝަނުން ދޭން ާ
ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުން

.24

ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުން

.25

(ހ)

ނ
ތ ް
ށފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ޚިދުމަތް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އލާނަމަ،
މެދުކަނޑަ ި

ވަގުތީގޮތުން

ޚިދުމަތް

މެދުކަނޑައިލާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނވާނެއެވެ.
އަލުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށަ ް
(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެއް
މެދުވެރިވެގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ތާރީޚުން
ދހަ) ދުވަހުގެ
ވގެން ( 90ނުވަ ި
ފެށިގެން ގިނަ ެ
ފަށަންވާނެއެވެ .އަދި،

ލން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން
ތެރޭގައި އަ ު

މި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ ،ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައި

ގން އެކަމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނުން ލިބިގެންނެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި ެ
(ހ)

ބބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ލ
ލނަމަ ،އެ ހުއްޓައި ާ
ކުރިން ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައި ާ
ލއިސަންސްގެ ދަށުން
ބ ބަޔާންކޮށް އަދި ލިބިފައިވާ ަ
ޗެނަލުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު ސަބަ ު
އެހެން

ޗެނަލެއް

ދުވަހުގެކުރިން

ފަށާނަމަ،
ކޮމިޝަނަށް

އެކަމުގެ

މަޢުލޫމާތު

އެކަން

މަދުވެގެން

އަންގަންވާނެއެވެ.

15
އަދި

(ފަނަރަ)
ހަމަ

ވނެއެވެ .އަދި އެއީ ޚިދުމަތް
އންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަން ާ
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަން ާ
ށ ދެވޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ ،ސީދާ އެފަރާތްތަކަށް އެކަން
ތ ް
ލިބިގަންނަ ފަރާތް އެނގޭގޮ ަ
އެ މުއްދަތުގައި އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ އެއްވެސް ކަމަކާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއި ް
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ށ
ނކަމަށް ކޮމިޝަނަ ް
ލިބިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެހެން ޗެނަލެއް ނުފަށާ ެ
ހ
އަންގައިފިނަމަ ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަ ު
ށ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަ ް
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(ރ)

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އ
އޓައިލުމަށްފަހު ،އެހެން ޚިދުމަތެ ް
މތިން ޚިދުމަތް ހު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ށޑިހަ) ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ނުފަށާ ( 180އެއް ސަތޭކަ އަ ް
ފަރާތުގެ

ލައިސަންސް

ލައިސަންސް

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު،

ބާޠިލުކުރުމަށް

ށ
ކޯޓަ ް

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ވަގުތާއި އުސޫލު

.26

(ހ)

ކަނޑައެޅުން

ނ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ް
ހތަރެއް)
ދވެގެން ަ ( 4
އވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަ ު
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި( 24 ،ސަ ު
ގަޑިއިރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ނ
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންވާނީ ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަން ަ
ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރުކުރެވޭ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

ފަސް ވަނަ ބާބު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް
ލޯކަލް ކޮންޓެންޓުގެ މިންގަނޑުތައް

.27

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އެ

ފަރާތަކުންވެސް،

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ
ފަރާތަކުން

ލައިސަންސް

ފޯރުކޮށްދޭ

ޚިދުމަތް

ބފައިވާ
ލި ި

މ
ކޮން ެ

މެދުވެރިކޮށް

ފޮނުވާ

ލ
ފންސަވީސް އިންސައްތަ) ލޯކަ ް
ގން ަ ) 25%
ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި މަދުވެ ެ
ނއެވެ.
ގތުގައި ހިމަނަންވާ ެ
ކޮންޓެންޓުގެ ޮ
(ށ)

އ
ނ އެކުލަވައިލަ ި
ލނޭ މިންގަނޑުތައް ކޮމިޝަނު ް
ގތުގައި ބަ ާ
ލޯކަލް ކޮންޓެންޓުގެ ޮ
އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ފަރާތަކުންވެސް
އެއްގޮތަށް
ކޮމިޝަނުން

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރޭތޯ،
ލންވާނެއެވެ.
ބަ ަ

ލައިސަންސް
ލޯކަލް

ކޮމިޝަނުން
އަދި

މިގޮތަށް

ބފައިވާ
ލި ި

ގ
ކޮންޓެންޓު ެ
ކަނޑައަޅާ
ބަލައި

މ
ކޮން ެ

ކ
މިންގަޑުތަ ާ
ގޮތެއްގެމަތިން،

މގައި،
ބެލު ު

25%

ށ
ޓންޓް ހުރިކަމަ ް
ނ ެ
)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ދަށުން ލޯކަލް ކޮ ް
ނގަންވާނެއެވެ.
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން އަ ް
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އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :
ކޮޕީރައިޓް

.28

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަށް

.29

(ހ)

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރޑްކާސްޓްކުރަންވާނީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ބް ޯ
އެ ފަރާތަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ
ނޓެވެ.
ލިބިފައިވާ ކޮންޓެ ް

(ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ގުޅިގެން

ކ
ކޮންޓެންޓަ ާ

މައްސަލައެއް

ކޮޕީރައިޓްސްގެ

ނ
ނޓަކީ ކޮންޓެންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެ ް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ ކޮންޓެ ް
ނ
ކސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންޓެންޓެއްކަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑް ާ
ދންވާނެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުކޮށް ޭ
(ނ)

އނަމަ ،އެ ކަމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކީ ކޮޕީރައިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންޓެންޓެ ް
ކްރެޑިޓް ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަ ީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލިބިފައިވާ

ހުއްދަ

ކން
ޓންޓެއް ަ
ކޮން ެ

ށ
ސާބިތުކޮ ް

ބރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތެއް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
ނުދެވިއްޖެނަމަ ،އެ ކޮންޓެންޓް ް
 3ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
(ހ)

ޒިންމާވުން

ލައިސަންސް

ދޫކޮށްފައިވާ

ރތުން
ފަ ާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

މ
ކޮން ެ

އ
ކޮންޓެންޓެ ް

ވ ފަރާތެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ލައިސަންސް ލިބިފައި ާ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމުގެގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ
ނ ،މި ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ކޮންޓެންޓެއް ފަރުމާކުރެވިފައިވަ ީ
ނވެސް ޤާނޫނަކާ
އެކުލަވައިލައިފައިވާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާއި ،އެހެ ް
ރންވާނެއެވެ.
ޚިލާފުނުވާގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކު ަ

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް

.30

(ހ)

ޢަމަލުކުރާނެ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ކޯޑް

އޮފް

ޕްރެކްޓިސްއެއް

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ދ
އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ .އަދި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޤާނޫނާއި ގަވާއި ާ
ފ ޕްރެކްޓިސް މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާރު
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޑް އޮ ް
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ އިތުރުން،
ލައިސަންސް

ލިބިގެން
23

ބރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ް

ކޮންމެ

ސްޓޭޝަނެއްގައި،

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

އެ

ސްޓޭޝަނަކުން

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޢަމަލުކުރާނެ

ކޯޑް

އޮފް

ޕްރެކްޓިސްއެއް

އެކަށައަޅައި،

އެފަރާތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ
ނވާނެއެވެ.
ހށަހަޅަ ް
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ު
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއަކީ މި މާއްދާގެ
ނން އެކުލަވައިލާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ތަޢާރަޒުވާ
(ހ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަ ު
އެއްޗެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ

.31

ބަންގި ގެނެސްދިނުން

.32

ލައިވް އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

.33

ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިލޭ ޔުނިޓް

.34

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ

ވސް އެޑިޓޯރިއަލް
ކޮންމެ ފަރާތަކުން ެ

ޕޮލިސީއެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި

(ހ)

މާއްދާގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައި

އެޑިޓޯރިއަލް

ޕޮލިސީ،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ

ކޯޑް

އޮފް

ގުޅޭގޮތުން

ޕްރެކްޓިސްއާއި،
ކޮމިޝަނުން

މި

ގަވާއިދާއި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ތ
ނުވަ ަ
އުސޫލަކާ

ޚިލާފުވެގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
(ހ)

ނަމާދެއްގެ

ކޮންމެ

ގ،
ބަން ި

އެ

ނަމާދެއްގެ

ވަގުތު

ނ
ޖެހުމު ް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އަންނަވި އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ؛
1

ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަމަ ނަސޭހަތް ދިނުން؛

2

( 1އެކެއް) ފަހަރަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ޓ
ލައިވް އިވެންޓްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ،ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއްގެ ބްރޯޑްކާސް ް
ނ
ރމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެގޮތު ް
އޮންއެއަރވުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ސެންސަރުކު ު
ޑިލޭއެއް ލައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭނޭފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓް

ލައިސަންސް

24

ލިބިފައިވާ

ފަރާތަށް

ސންސް
ލައި ަ

ތ
ލިބޭ ާ

އަ ަދދު158 :
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90

(ނުވަދިހަ)

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ތެރޭގައި

ގ
ވހު ެ
ދު ަ

ބްރޯޑްކާސްޓް

ޑިލޭ

ޔުނިޓެއް

ނން ދޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ
ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ .މި ޔުނިޓް ހުންނަންވާނީ ،ކޮމިޝަ ު
އެއްގޮތަށެވެ.
(ށ)

ޑިލޭ ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު ،ލައިވް އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށޭނީ،
އ
ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ ޓީމަކުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ާ
އެކުގައެވެ.

ކޮންޓެންޓް ގިންތި ކުރުމާއި

.35

ދަރަޖަކުރުން

ރާއްޖޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ކޮންމެ

ސްޓޭޝަނެއްގައި،

އެތަނަކުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

އޅައި ،އެޔަށް ޢަމަލުކުރަމުން
ގންތިކޮށް ދަރަޖަކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށަ ަ
ކޮންޓެންޓް ި
ގެންދަންވާނެއެވެ.

ޓ
ޓން ް
ކޮން ެ

ގިންތިކޮށް

ދަރަޖަކުރާނެ

މިންގަނޑު

އެކަށައަޅަންވާނީ،

ކށް ދަރަޖަކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެވަގުތަކު ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ގިންތި ޮ
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
 18އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް

.36

(ހ)

ޚާއްޞަ ގަޑި ކަނޑައެޅުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ހެނދުނު 00:6
މރުފުރައަކަށްވެސް
އާއި ރޭގަނޑު  9:00އާ ދެމެދު ގެނެސްދޭންވާނީ ،ހުރިހާ އު ު

(ވޯޓަރޝެޑް)

އވާ ކޮންޓެންޓެވެ.
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ ި
(ށ)

ދގެ ގަޑިތަކަކީ،
ނ  6:00އާ ދެމެ ު
ނ ހެނދު ު
ގ ް
ރޭގަނޑު  9:00ން ފެށި ެ
 18އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކެވެ.

)ނ)

ގ
ގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް 18 ،އަހަރުން މަތީ ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ަ
ނ ރޭގަނޑު 11:00
ގޑި ރަމަޟާންމަހު ފެށޭ ީ
މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ަ
ގައެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑި ފެށުމުން ،ޚިދުމަތް
ތ
ވނެއެވެ .ޚިދުމަ ް
މލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދޭން ާ
ނ ފަރާތްތަކުގެ ސަ ާ
ލިބިގަން ަ
ރޑްކާސްޓަރެވެ.
ތތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދޭންވާނީ ބް ޯ
ލިބިގަންނަ ފަރާ ް

25

އަ ަދދު158 :
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(ބ)

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ށ
އތް ނަމަވެސް 18 ،އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ޮ
ޗެނަލެއްގެގޮތުގައި

ޚާއްޞަ

މި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކަށް

ޗެނަލެއް،

ވަކި
ގަވާއިދު

ކޮމިޝަނުގެ

ހުއްދަޔާއެކު

ނާޅައެވެ.

ނަމަވެސް،

ހުރަހެއް

ވ ޗެނަލެއްކަމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލަކީ ޕޭރަންޓަލް ލޮކް ލެވޭގޮތަށް ފޮނު ާ
ވާންވާނެއެވެ.
ސަމާލުކަމުގެ މެސެޖް

.37

އިސްތިހާރު

.38

(ހ)

ނ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި މީހުންގެ ހިތްތަކަށް ނުތަނަވަސްކަ ް
ނ
ނ ަ
އަތުވެދާނޭ ފަދަ މަންޒަރެއް ނުވަތަ އަޑެއް ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ޚިދުމަތް ލިބިގަ ް
ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ،އެކަން އަންގައިދޭ
ވނެއެވެ.
މެސެޖެއް ،މިފަދަ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަން ާ

(ށ)

ދުންފަތާއި،

ފތުން
ދުން ަ

ތއްޔާރުކޮށްފައިވާ
ަ

ބާވަތްތަކާއި،

ގ
ދުންފަތު ެ

މބެހޭ އިދާރާއަކުން
އިސްތިޢުުުމާލުކުރުމާއި ،ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް ކަ ާ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ

އެއްވެސް

އެއްޗަކާ

ނުވަތަ

ކަމަކާ

ގުޅޭ

ކޮންޓެންޓެއް

ދ
އލުން ބަޔާންކޮށް ޭ
ލބޭ ގެ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ ،އެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ި
ޓިކަރ

މެސެޖެއް،

ކޮންޓެންޓް

ފޮނުވަމުންދާ

ކޮންމެ

ވަގުތެއްގައިވެސް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ބނެ ަ
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލި ޭ
އެއްވެސް އެއްޗަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ،
ނ ބަޔާންކޮށްދޭ ޓިކަރ މެސެޖެއް،
ނ ލިބޭ ގެއްލު ް
އެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކު ް
ވ.
ފނުވަމުންދާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޮނުވަންވާނެއެ ެ
ކޮންޓެންޓް ޮ

(ހ)

އ
ތތަކާއި މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަ ި
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާ ް
ޅ އުސޫލުތަކާއި،
ރާއްޖޭގައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަ ާ
އސްތިހާރުކުރުމުގެ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިންި ،
ގންވެއެވެ.
ފުރުޞަތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ެ

(ށ)

ކރާ ޙުދޫދުގެ ބޭރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އިސްތިހާރު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ު
ގ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުމު ެ
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ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ
ށފައި
ކޮންޓެންޓް ރައްކައުކޮ ް

.39

ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތު

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ،މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި
ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ނޓެންޓް ރައްކައުކޮށް ،އެ ތަކެތި ަ
ތން ކޮ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި

.40

(ހ)

ޝައުޤެއް

ދިވެހި

ރައްޔިތުންގެ

ޝައުޤުވެރިކަން

ޚާއްޞަ

ނުވަތަ

ހުރި

ނ
ހުރެދާ ެ

ގ
އ ،ހަރަކާތްތަކު ެ
ވންޓްތަކާއި ،އެފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާ ި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އި ެ

ހިމެނޭ އިވެންޓް

ތެރެއިން

ރައްޔިތުންނަށް

އިވެންޓްތައް

ލ
ހި ޭ

ލިސްޓުކޮށް

ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް

އިޢުލާނު

ކުރާނެއެވެ.

ނން
ޝ ު
ކޮމި ަ

ކަނޑައަޅާ

މިފަދަ

އ
އިވެންޓުތަ ް

ތ
ލިސްޓުކުރުމުގައި ،އެ އިވެންޓެއް ފެށުމަށް ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަ ު
ކުޑަވެފައިވާ އިވެންޓެއް މި ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް
ނން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް
ހޯދައިފިނަމަ ،ޤާނޫ ު
އެ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ،އަގަކާ ނުލައި އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރު
ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ .ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޕަބްލިކް
ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ހޯދާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 50%ފަންސާސް
އަށްވުރެ

އިންސައްތަ)

ދނޫން،
މަ ު

ނ
ދެފަރާތު ް

ސވާ
އެއްބަ ް

އަދަދެއް،

ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބލިކް ސަރވިސް
އެއްވެސް ހާލެއްގައި ،ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުން ޕަ ް
މަޙްރޫމްވާނޭފަދަ

ބްރޯޑްކާސްޓަރު

ގޮތަކަށް،

ނުވަތަ

ބލިކް
ޕަ ް

ސަރވިސް

ނ
ބްރޯޑްކާސްޓަރު އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޒަރީޢާއި ް
ނުގެނެސްދެވޭފަދަ

ށ
ގޮތަކަ ް

ލިސްޓަޑް

އިވެންޓެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަކި ޙައްޤުތަކެއް ހޯދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
(ރ)

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ނޫން އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ،ލިސްޓަޑް
އިވެންޓެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ޙައްޤު

ވިޔަފާރީގެ

އުސޫލުން

ދިނުމަކަށް،

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ބ)

ލިސްޓަޑް

އިވެންޓެއް

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޙައްޤު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އެންމެ

ނ
އހެން ފަރާތަކު ް
ނ ެ
ފުރަތަމަ ހޯދާ ފަރާތް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ ،އެނޫ ް
އެ އިވެންޓެއް އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ ދިނުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.
(ޅ)

ލިސްޓަޑް

އިވެންޓެއް

ށދިނުމަށްޓަކައި
ފޯރުކޮ ް

ގންނަ
ލބި ަ
ި

ޚިދުމަތް

ނ
ފަރާތު ް

ހން ނަމަވެސް،
ނވާނެއެވެ .އެ ެ
ު
ބްރޯޑްކާސްޓަރު ޚާއްޞަ އަގެއް ނަގައިގެން
ހައިޑެފިނިޝަން ނުވަތަ ތްރީޑީ ނުވަތަ މިފަދަ ޚާއްޞަގޮތަކަށް ދެވޭ މިނޫންވެސް
މށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރާ އަގެއް
އިތުރު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ނެގުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ކ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ
އ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާ ފަރާތަށް
ނޓެ ް
ގޮތުގެމަތިންކަން ،އެ އިވެ ް
ކރާ ކޮންޓްރެކްޓް
ރތާއެކު ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސޮއި ު
ސާފުކޮށްދިނުމާއި ،ވިއްކާ ފަ ާ
މި

އެއްގޮތްވާ

ގަވާއިދާ

ގޮތުގެމަތިން

އެ

އެކުލަވައިލުމަކީ

އިވެންޓެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ހޯދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޙކުރުމާއި މަޢާފަށް
ކުށް އިޞްލާ ު

.41

(ހ)

އެދުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ފަރާތުން

އެއްވެސް

ކޮންޓެންޓެއް

ހުށަހެޅުމުގައި

ޚިދުމަތް

ޑއެޅިގެން ކަމެއް އޮޅޭގޮތަށް ގެނެސްދެވިއްޖެނަމަ،
ތތަކަށް ކަނ ަ
ލިބިގަންނަ ފަރާ ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ށ
ޕްރެކްޓިސްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުށް އިޞްލާޙުކޮށްފައި ،އެކަމަށް މަޢާފަ ް
ށ އެދެންވާނެއެވެ.
އެދެންޖެހޭނަމަ ،އެކަމަށް މަޢާފަ ް
(ށ)

ތަކުރާރުކޮށް

އެއްކަމެއްގައި

2

(ދޭއް)

ފަހަރަށްވުރެ

ގިނައިން

އ
ކުށެ ް

އިޞްލާޙުކޮށްފައި މަޢާފަށް އެދެންޖެހިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ
އވެ.
ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ެ

ހަ ވަނަ ބާބު
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން
28

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި

.42

(ހ)

މޮނިޓަރކުރުން.

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އވާ ފަރާތަކުން،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަ ި
މި ގަވާއިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި އެނޫންވެސް
ކަމާގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
އެކަމުގެ

އެފަރާތަކުން

ޝަކުވާ

ނއެވެ.
ހުށަހެޅިދާ ެ

ކޮމިޝަނަށް

ޝަކުވާ

ހޅުމާއި ޝަކުވާ
ޤއިމްކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަ ެ
މޝަނުން ާ
ހުށަހަޅަންވާނީ ،ކޮ ި
ބެލުމުގެ ނިޒާމް" ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

ށހަޅާ ޝަކުވާއަކީ
ތން ހު ަ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ ާ
އަސްލެއް

ނެތި

ހުށަހަޅައިފައިވާ

ކޮމިޝަނަށް

ޝަކުވާއެއްކަމުގައި

ޖ
އ ެ
ފެނި ް

ބލަންވާނެއެވެ.
ކންމެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނުން ަ
ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ،އެ ފަދަ ޮ
(ނ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ

ލައިސަންސް

ފއިވާ
ދޫކޮށް ަ

ނ
ފަރާތަކު ް

ށ
ކ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،މި ގަވާއިދާއި ،ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަ ަ
ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ

ބލުމަކީ
ެ

ކޮމިޝަނުގެ

ދ
އަ ި

ޒިންމާއެކެވެ.

ނ
އެގޮތުގެމަތި ް

ދ
ތ މި ގަވާއި ާ
އެފަރާތް މޮނިޓަރކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ނުވަ ަ
މ ،ކޮމިޝަނުން އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވިއްޖެނަ ަ
(ރ)

ނ
އދުގެ  43ވަ ަ
ހށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ،މި ގަވާ ި
ދށުން ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ގއި ޢަމަލުކުރާނީ،
ހގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބެލުމު ަ
ފ ަ
ދށުން ާ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް"
ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

(ބ)

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި އޮތް
ނަމަވެސް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

އޮތް

ފަރާތަކާމެދު

ޚިދުމަތް

އ
ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން ކުރާ ޝަކުވާއާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒާމެ ް
ޤާއިމުކޮށް،

އެކަން

އެ

ފަރާތަކަށް

އެނގޭނޭ

ގޮތަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތުން ވެސް އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ގ
މނިޓަރކުރުމަކީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް ޮ
 42ވަނަ

މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމްކަމަކަށްވާތީ،
29

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޖ
ނޓް ،ކޮމިޝަނުން އެދިއް ެ
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފޮނުވާ ކޮންޓެ ް
ވ
ނސް ލިބިފައި ާ
ނޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމު ،ލައިސަ ް
ނށް މޮ ި
ހިނދެއްގައި ،ކޮމިޝަ ަ
ފަރާތުން ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި އަގަކާ ނުލައި ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
(ކ)

ގ
ކން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމު ެ
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަ ު
ކުރިންނާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ،އެ ޕްރޮގްރާމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ
މނޭ މެސެޖެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އެ މެސެޖުގައި،
ހުށަހެޅޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހި ެ
ޝކުވާ ހުށަހެޅޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ަ
ސްޓޭޝަނަށާއި ކޮމިޝަނަށް

ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ

.43

(ހ)

އިސްނެގުމުގައި މައްސަލަ ބެލުން

ތ
ށހަޅައިގެން ނުވަ ަ
ށ އަމިއްލައަށް މައްސަލަ ހު ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަ ް
ބލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ެ

(ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ،އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މައްސަލަ ބެލޭނީ،
ތ
ލނީ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އެ މައްސަލައެއް ނުވަ ަ
ނުވަތަ ޝަކުވާ ބެ ޭ
ނ
ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިގެން ،ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ް
އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ.

ނިންމުންތައް އާންމުކުރުން

.44

(ހ)

އ
އއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީޤެއް ޚާއްޞަ ހާލަތެ ް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ެ
ވގެން މަސައްކަތު ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ
މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ގިނަ ެ
ގއި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ތެރޭގައި ނިންމައި ،ކޮމިޝަނު ަ
އ
ބެލުމުގެ ނިޒާމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ނިންމުންތަ ް
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އެއްވެސް

ޝަކުވާއެއް

މގައި
ބެލު ު

ޚާއްޞަ

ހާލަތެއް

މދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
ެ

ކޮމިޝަނުން އެކަން ކަނޑައަޅައި ،އެފަދަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވާ މައްސަލަތައް
އވެ.
މށް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ެ
އަވަހަށް ބަލައި ނިންމު ަ
ފިޔަވަޅު އެޅުން

.45

(ހ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،މި ގަވާއިދާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސް

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް
30

ކޮމިޝަނުން

މ ،ކަމުގެ
ނިންމައިފިނަ ަ

ކުޑަ

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ބޮޑުމިނަށް

ބަލައި،

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގޮތުގެމަތިން

ތިރީގައި

ޤާނޫނުގެ
ބަޔާންކުރާ

44

މާއްދާގައި

ވަނަ

ފިޔަވަޅުތަކުގެ

ތެރެއިން

ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެވެ.
1
2

ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުން؛
ވތެއްގެ ކަމަކާ
ޢކުރަން އެންގުން ،އެއްބާ ަ
މަޢާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ޝާއި ު
ޚިލާފުވާ ދެވަނަފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން އެންގުން؛

3

އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ( 2ދޭއް) ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އިންޒާރު
ދިނުން؛

4

އއަށްވުރެ
ތ ެ
ފހަރު ނުވަ ަ
ކ ( 2ދޭއް) ަ
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠަ ާ
ތށް ވޭތުވިދިޔަ
އސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާ ަ
އިތުރަށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ލަ ި
އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީގެ ( 2%ދޭއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން
އ ޖޫރިމަނާކުރުން؛
އަދަދަކުން ކޮމިޝަނުން އެފަރާތެ ް

5
6

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހުށަހެޅުން؛

ހަތް ވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން

31

ގ
ޤާނޫނު ެ

ނ
ތ ް
ގޮތުގެމަ ި

44

ވަނަ

ލައިސަންސް

މާއްދާގެ

(ނ)

ށ
ބާޠިލުކުރުމަ ް

ގައި
ކޯޓަށް

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ

.46

އ
ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަ ް

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ތ
ވތަ އައުކޮށްދިނުމަށް ނުވަ ަ
ލައިސަންސެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ނުދިނުމަށް ،ނު ަ
ތ
ތކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ،ނުވަ ަ
އައުކޮށް ނުދިނުމަށް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ދިނުމުގައި ޝަރުޠު ަ
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް
ތއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް
ނންމުމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާ ެ
ި
ނންމާ
ި
ކޮމިޝަނުން
ހޅިދާނެއެވެ.
ހށަ ެ
ދލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ު
ނންމުން ބަ ަ
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ި

ނ
ސްޓޭޝަން ޗެކްކުރު ް

.47

ކާރިޘާއެއްގެ އިންޒާރު ނުވަތަ ކުއްލި

.48

އޅިފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ
މންދަނީ ކަނޑަ ެ
ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ތަންތަން ހިނގަ ު
ބެލުމަށްޓަކައި،

ހާލަތެއްގައި،

ނންވެއްޖެ
ބޭ ު

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅައި

އާންމުކޮށްފައިވާ

ގންވެއެވެ.
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޗެކްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ

ހާލަތާ ގުޅޭ އިންޒާރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން،

ޤައުމު ވަނީ ކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައިކަން އަންގައިދޭ

އިންޒާރެއްކަމުގައި ބެލޭ ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަތުގައިކަމަށް ބެލޭ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ފޮނުވަންވާނީ ،އެ
ކަމަކާގުޅޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި

.49

ފރާތުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ަ

މވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކާއި،
ކލުގެ ހާލަތްތަކާއި ،ޤައުމަށް ދި ާ
ޤައުމަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައް ަ
ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާ ގުޅިގެން ޚާއްޞަ މެސެޖުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭން ކޮމިޝަނުން

ތ
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮ ް

ބޭނުންވެގެން

އަންގާ

ތކުގައި،
ހލަތް ަ
ާ

އެ

މެސެޖުތަކާއި

އެއްވެސް

މަޢުލޫމާތު

އަގެއް

އވެ.
ނެގުމަކާނުލައި ގެނެސްދޭންވާނެ ެ
ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ސްޓޭޝަނުގެ
އަހަރީ ރިޕޯޓު

.50

ފާއިތުވި

އަހަރު،

ސްޓޭޝަން

ހިންގިގޮތުގެ

އަހަރީ

ރިޕޯޓުގައި،

އަންނަނިވި

ބައިތައް

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާން؛

(ށ)

ވރު؛
މނި މިން ަ
ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހި ެ

(ނ)

ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންދެވުނު ނިސްބަތް؛

(ރ)

ބތް؛
ބްރޯޑްކާސްޓުގެ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވުނު ނިސް ަ

(ބ)
(ޅ)

ނރާގެ) ތަފުސީލު
ޖ ް
ޝެޑިއުލްގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނިގެންވާ ބައިތަކުގެ ( ޯ
ނން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ފޯމު؛
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަ ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

32

ސްޓޭޝަނުގައި،

ދިވެހިންނާއި

ބިދޭސީން ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނިސްބަތް؛
(ކ)
(އ)

އ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޕްލޭނާއި ،އެ ޕްލޭނުގައި
ސްޓޭޝަނުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކަ ި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު؛
ޚިދުމަތް

އާބާދީގެ

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ނިސްބަތާއި،

ތ
ޚިދުމަ ް

ނ
ފޯރުކޮށްދި ް

ސަރަހައްދުތައް؛
ލައިސަންސް ނެތި

.51

(ހ)

ނ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލައިސަންސްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފިނަމަ ،އެކަން ވަގުތުން
ހުއްޓައިލަން އެންގޭނެއެވެ .އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ތަރުތީބުން ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެއެވެ؛
1

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

2

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާ (ބ) ގައި ބަޔާންކުރާ
މލްޑިވްސް
ނންކުރާ އާލާތްތައްޯ ،
ގޮތުގެމަތިން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭ ު
ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ހިފެހެއްޓުން؛

(ށ)

ރ
ވ ހާލަތްތަކުންކު ެ
ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުންކަމަށް ބެލޭނީ ،އަންނަނި ި
ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.
1
2

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން؛
ލައިސަންސް

ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ

ނ
ފަރާތަކު ް

ދޫކޮށްފައިނުވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން؛
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ 1

ތ މެދުވެރިވުމުން،
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ ް

3

ނ
ޖޫރިމަ ާ

މި

ޖަދުވަލު

ގަވާއިދުގެ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މތިން
ގތުގެ ަ
ޮ

އޓައިނުލައިފިނަމަ،
ކުރުމަށްފަހު( 30 ،ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ހު ް
ޓނެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ހިފެހެއް ޭ
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ 2

ތ މެދުވެރިވުމުން،
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ ް

ޖަދުވަލު

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

މި

ގަވާއިދުގެ

3

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނ
ނ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުމަށް އަންގައިގެން އެކަ ް
ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ،ވަގުތު ް
33

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ށ
ހއްޓައި ،އަމުރަ ް
ލތްތައް ހިފަ ަ
ނުކޮށްފިނަމަ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާ ާ
ނ ހުށަހަޅާނެއެވެ.
ނ ް
ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ކޮމިޝަ ު
ޓ
ސެކިއުރި ީ

.52

އިސްތިސްނާވާ ހާލަތްތައް

.53

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްވެސް ހުންނަންވާނީ ،އެތަނެއް ެ
އޮންއެއަރ ކޮންޓެންޓާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް
ފންވަރަށް
އޓޭނެ ެ
ނހެން ބެލެހެ ް
ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ބާރު ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުފޯރުވޭ ެ
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެވެ.
ނ
ލބިގެ ް
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ި
ލާޒިމްވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ،އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގައި ،އެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކަށް
މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

.54

(ހ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ނ ފެށުމާއެކު15 ،
ނވެ .މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ެ
ނރެފައިވާ ނަންބަރު
މާރިޗު  2012ގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ެ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

( R-11/2012ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އ
ގަވާއިދު) އާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ އެންމެހަ ި

އިޞްލާޙުތަކެއް ބާޠިލުވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
ގ
ނސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ،މި ގަވާއިދު ެ
ފަށާއިރު ކޮމިޝަނުން ލައިސަ ް
ދަށުން އަލަށް ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ތިރީގައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ،މި ގަވާއިދު
ގ
ތނެއް) މަސްދުވަހު ެ
ގނަވެގެން ި ( 3
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ި
ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
1

ޔންކޮށްފައިވާ
އ ބަ ާ
ގ  2ގެ (ށ) ގަ ި
ގ (ށ) ެ
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ ެ
ގއިދޭ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން؛
ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަން ަ

2

މި

ގަވާއިދުގެ

7

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ލމާތު'؛
'ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތުގެ މަޢު ޫ
3

ނ
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
34

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބްރޯޑްކާސްޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ހިއްސާ
ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ،

ދލެއްގެ
ބަ ަ

އެ

ތަފުސީލު

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

ލިޔުމުން

އެންގުން؛
(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުރަން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާ ތިރީގައިވާ
އެންމެހައި އުސޫލުތައް ،މި ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ވހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލާ ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދު ަ
1

2
މާނަ

.55

ވ
މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
"ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމުގެ އުސޫލު"
ވ "ޝަކުވާ
ދގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މި ގަވާއިދުގެ  42ވަނަ މާއް ާ
ނޒާމު"
ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ި

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި
އވާ ގޮތަށެވެ.
އިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގަ ި
"ކޮމިޝަން"

ރ
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަ ު
16/2010

ގެ

އުފައްދައިފައިވާ

ދަށުން

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން،
ށ އަމާޒުކޮށް ،އަޑާއި މަންޒަރު
ތ ވަކި ބަޔަކަ ް
އާންމުކޮށް ނުވަ ަ
ނުވަތަ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ދުރަށް ފެތުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް،
ތ
ދއްކައިލުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަ ަ
އާންމު ތަނެއްގައި ބަޔަކަށް ަ
ނ
އިއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި އަޑާއި މަންޒަރު ހުށަހެޅުން މި މާނައި ް
އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

"ކޮމިއުނިޓީ

ކަމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ"

އަމާޒުކޮށްގެން

ބުނެފައި

ބައިވެރިވުމާއެކު،
35

އެވަނީ،
އެ

ކަނޑައެޅޭ

ސަރަހައްދެއްގައި
ސިޔާސީ

ވަކި
ދިރިއުޅޭ

މަޤްޞަދެއް

ސަރަހައްދަކަށް
ރައްޔިތުންގެ
ތށް،
ގ ަ
ނުހިމެނޭ ޮ

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ މައްޗަށް ބުރަނުވެ ،ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި
މަންފާއަށްދޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.
"ޕަބްލިކްސަރވިސް

ވ،
ތން އުފެދިފައި ާ
އ އެވަނީ ،ރައްޔިތުންގެ ފަރާ ު
ކަމަށް ބުނެފަ ި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ"

ށ
ނނަ ް
ރައްޔިތު ް

ފައިސާއިން

ރައްޔިތުންގެ

ހިނގަމުންދާ،

ށ
ޖަވާބުދާރީވާ ،ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ މައްޗަ ް
މުޅި

ބުރަނުވެ،

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

އާބާދީއަށް

ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.
"ކޮމާޝަލް

ކަމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ"

ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.

"ލައިސަންސް
ފަރާތް"

ލިބޭ ކަމަށް

ބުނެފައި

ބުނެފައި

އެވަނީ،

އެވަނީ،

ވިޔަފާރި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އުސޫލުން

ސަރަހައްދުގައި

ނ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  4ވަ ަ
މާއްދާގެ

ލައިސަންސް

ދަށުން

ފަރާތްތަކާއި،

ލިބޭ

ސ
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލައިސަން ް
ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ސްޓޭޝަން"
"ސްޓޭޝަން"

ކަމަށް

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

އެވަނީ،

ބުނެފައި

ލައިސަންސް

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ހިންގާ

ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
މަރުކަޒަށެވެ.

"ޚިދުމަތް
ފަރާތް"

ލިބިގަންނަ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް
ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ތތަކަށެވެ.
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާ ް

"ވަސީލަތް"

ނ
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
ނލޮޖީއަށެވެ.
އާލާތްތަކަށާއި ޓެކް ޮ

"ކޮންޓެންޓް"

ކަމަށް
36

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ް

ޚިދުމަތްދޭ

އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ފަރާތްތަކުން

ޚަބަރާއި،

ފޮނުވާ

މަޢުލޫމާތާއި،

ޕްރޮގްރާމާއި،

އިސްތިހާރާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓް ގްރެފިކްސްއާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
މިނޫންވެސް ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.
"ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ލައިސަންސް ލިބޭ

ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ

ކ
ކޮންޓްރޯލުގައިވާ ބަޔަކު އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކަށާއި ،ބަޔަ ު
ށ
މ ް
ފަރާތުގެ ބޭނު ަ

ލައްވައިނަމަވެސް ،ލައިސަންސް ލިބޭ

ތއްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަށާއި ،ދިވެހި
އެފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެމަތިން ަ
ށ
ވތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢާ ގުޅޭގޮތަ ް
ތށް ނު ަ
ނންހިފޭގޮ ަ
މުޖުތަމަޢަށް ބޭ ު
ދިވެހިންގެ

ވގެން
އޮ ެ

މިލްކުވެރިކަން

އުފައްދާ

ތަކެއްޗަށާއި،

ތށް،
ބހަށް ނުވަތަ ދިވެހި ޘަޤާފަ ަ
ހ ަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ދިވެ ި
ނ
ވ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތަށް ދިވެހި ް
ނުވަތަ ދިވެހިން ޝައުޤުވެރި ާ
ދ
ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އިރުޝާދުގެމަތިން ދިވެހީންނަށް އުފައް ާ
އެއްޗެހި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ .ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އުފައްދައިފައި
ހުންނަ

ނޓަކަށް
ކޮންޓެ ް

ސަބްޓައިޓަލްކޮށްގެން

ހބަހުން
ދިވެ ި
އދާ
އުފަ ް

އަޑުއަޅައިގެން
ކޮންޓެންޓަކީ

ތ
ނުވަ ަ
ލ
ލޯކަ ް

ނބެލޭނެއެވެ.
ކޮންޓެންޓުކަމުގައެއް ު
"އެންކްރިޕްޓް"

ކަމަށް

ބުނެފައި

ވނީ،
އެ ަ

އިލެކްޓްރޯނިކް

އ
އާލާތެ ް

ވަކި

ޓ
ގން މެނުވީ ސިގްނަލް ނުލިބޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާސް ް
ބޭނުންކޮށް ެ
ކުރުމަށެވެ.
"ވިޜުއަލް"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

އިލެކްޓްރޯނިކް

ވަސީލަތެއް

ކށްގެން ދައްކާ މަންޒަރަށެވެ.
ގން ނުވަތަ މެދުވެރި ޮ
ބޭނުންކޮށް ެ
"އޯޑިއޯ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

އިލެކްޓްރޯނިކް

ވަސީލަތެއް

ކށްގެން އިއްވާ އަޑަށެވެ.
ގން ނުވަތަ މެދުވެރި ޮ
ބޭނުންކޮށް ެ
"ގިންތިކުރުމާއި

ށ
ނޓެންޓެއް ވަކި އުމުރުފުރައަކަ ް
ވނީ ،ކޮ ް
ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
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އަ ަދދު158 :

ވޮލި ުއމް48 :
ދަރަޖަކުރުން"

ގ ގެޒެޓް
ރ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ށ
ފރާތެއްގެ ވަކި ޚާއްޞަ ބަޔަކަ ް
ލބިގަންނަ ަ
ނުވަތަ ޚިދުމަތް ި
އަމާޒުކުރުމަށެވެ.

"އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ"

ދ
ވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއި ާ
ވނީ ،ދި ެ
ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން،

މަޢުލޫމާތު

ބރާއި
ޚަ ަ

އ
ފޮނުވުމުގަ ި

ނ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކަށެވެ.
ޓ ެ
އެ ސްޓޭޝަނަކުން ،ހިފަހައް ާ
"ކުއްލި ނުރައްކާ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ޤުދުރަތީ

ތ
ނުވަ ަ

ކާރިޘާއެއް،

ނުރައްކައުތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ،ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ،ނުވަތަ
ތ
ތރިވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުވަ ަ
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކައު ެ
ބޭރުގެ ހަމަލާއެއް ކުރިމަތިވުމަށެވެ.
"ޖިންގަލް"

ނ
ތ ް
ވނީ ،ވަކި ޗެނަލެއް އަންގައިދިނުމުގެގޮ ު
ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސައުންޑް ބައިޓަކަށެވެ.

"ޑިލޭ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

ވގުތުން
ަ

އެވަނީ،

ގެނެސްދޭ

ޓ
ނ ް
ކޮންޓެ ް

އޮންއެއަރކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތުކޮޅަކަށް ފަސްކުރުމަށެވެ.
"މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގ"
"ލައިވް އިވެންޓް"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އޮންއެއަރ ރެކޯޑިންގ އަށެވެ.
ކަމަށް

އެވަނީ،

ގެނެސްދިނުމަށެވެ.
ކަމަށް

"ލިސްޓަޑް އިވެންޓް"

އ
ބުނެފަ ި

އިވެންޓުތައް

ނ
ގތު ް
ވަ ު

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ޝައުޤުވެރިކަމެއް

ހުރި

އިވެންޓުތަކަށާއި،

އެފަދަ

ދިވެހި

ވތަ
ނު ަ

ރައްޔިތުންގެ
ހުރެދާނެ

ކުޅިވަރު

ޚާއްޞަ

މ
ބައިނަލްއަޤްވާ ީ

މުބާރާތްތަކަށާއި،

ހަރާކާތްތަކަށެވެ.

"ރަސްމީކޮށް

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޓެސްޓް ސިގްނަލުގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުން"

ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށެވެ.

38

ޖަދުވަލު 1

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

1

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

2

ޖަދުވަލު 2

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީގެ ތާވަލު
ގތުގެމަތިން ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.
ނސް ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޮ
މގެ ލައިސަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ު
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

ޚިދުމަތުގެ އަސްލު
އ
ރޭޑި ޯ

( 2,000/-ދެހާސް) ރުފިޔާ

ވ
ޓީ ީ

( 2,000/-ދެހާސް) ރުފިޔާ

ސންސްގެ އަހަރީ ފީ
މގެ ލައި ަ
ވ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ު
އ ާ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފަ ި
އވެ.
ކންވާނެ ެ
ތގެމަތިން ދައް ަ
އަންނަނިވި ގޮ ު
އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ

ޚިދުމަތުގެ އަސްލު

ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

މުޅި ރާއްޖެ

ރޭޑިއޯ (ފީ ނުނަގައި ދެވޭ ޚިދުމަތް)

19,600/-

15,000/-

ޔ
(ފަނަރަހާސް) ރުފި ާ

ޔ
ހސް ހަސަތޭކަ) ރުފި ާ
(ނަވާރަ ާ

ރޭޑިއޯ (ފީ ނަގައިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތް)
ޓީވީ (ފީ ނުނަގާ ދެވޭ ޚިދުމަތް)
ޓީވީ (ފީ ނަގައިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތް)

39,200/ފޔާ
ސއްތަ) ރު ި
ދއި ަ
ވހާސް ު
(ތިރީސް ނު ަ

42,000/ޔ
(ސާޅީސް ދެހާސް) ރުފި ާ

35,000/ޔ
ހސް) ރުފި ާ
(ތިރީސް ފަސް ާ

84,000/ޔ
ރހާސް) ރުފި ާ
(އަށްޑިހަ ހަތަ ު

މާލެ ސަރަހައްދު
ރޭޑިއޯ (ފީ ނުނަގާ ދެވޭ ޚިދުމަތް)

9,800/ޔ
(ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ) ރުފި ާ

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

3

ޖަދުވަލު 3
ޖޫރިމަނާ ފީގެ ތާވަލު
#

ޖޫރިމަނާ

ޙަވާލާދޭ

ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު

ދައްކަންޖެހޭ

ތަފުސީލު

މާއްދާ

އަރިމަތީ ސުރުޚީ

 7ވަނަ

ޖަވާބުދާރީވާނެ

ތ މި
ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު

މާއްދާގެ

ފަރާތެއް

ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ

(ރ)

ކަނޑައެޅުން

އުސޫލު
.1

.2

 12ވަނަ
މާއްދާގެ
(ބ)

ލައިސަންސް ފީ

ކޮންމެ ފަހަރަކު

( 2,000/ދެހާސް)ރުފިޔާ

އފައިނުވުން.
ނށް އަންގަ ި
ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަ ަ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ނުދެއްކުން.

މުއްދަތުގައި

އަހަރީ

ފީ ފާއިތުވާ ކޮންމެ
ށ
ދުވަހަކަ ް

ނުދައްކައި އޮތް ފީގެ
0.05%

(ސުމެއް

ޕޮއިންޓް

ސުމެއް
އިންސައްތަ)

ފަހެއް

މިގޮތުގެމަތިން
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ
ނުދައްކައި އޮތް ފީގެ
ދެގުނަ

އަދަދުގެ

250,000/-

ނުވަތަ
(ދެލައްކަ

ފަންސާސްހާސް(
ރުފިޔާ،

މި

އަދަދުންކުރެ

ދެ
ބޮޑު

އަދަދަކާ ހަމައަށެވެ.

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

4

.3

 13ވަނަ

ލައިސަންސް

މާއްދާގެ

އައުކުރުން

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކޮމިޝަނަށް
ނ ލައިސަންސް
( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރި ް
އައުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،އެކަމަށް

(ށ)

އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވުން.

އެންގުމަށް

އަހަރީ ފީގެ 0.1%
(ސުމެއް ޕޮއިންޓް
އެކެއް އިންސައްތަ)

ކަނޑައަޅައިފައިވާ
މުއްދަތު
ފާއިތުވުމަށްފަހު
ހިނގާ ކޮންމެ
ދުވަހަކަށް.

.4

.5

 18ވަނަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ވިޜުއަލް ރަނގަޅުކުރުމަށް

މާއްދާގެ
(ނ)

ކޮލިޓީ.

ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވުން.

 23ވަނަ

ޚިދުމަތް

ޑއިލާ ތާރީޚު ،ކޮންމެ ފަހަރަކު
ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނ ަ

މާއްދާގެ

މެދުކަނޑައިލުން

މުއްދަތުގައި

މުއްދަތުގައި

2,000/-

(ދެހާސް)

ރުފިޔާ

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

އަންގައިފައިނުވުން.

 23ވަނަ

ޚިދުމަތް

ބާރު ނުފޯރުވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ކޮންމެ ފަހަރަކު

( 1,000/-އެއްހާސް)

މާއްދާގެ

ނ
މެދުކަނޑާލު ް

މެދުކެނޑުނު ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނަށް އެކަން

ރުފިޔާ

(ށ)
.7

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ދީފައިވާ

ރުފިޔާ

އޯޑިއޯ

(ހ)
.6

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

އޯޑިއޯ

ވިޜުއަލް

ޓ ކޮންމެ ފަހަރަކު
ކޮލި ީ

2,000/-

(ދެހާސް)

އަންގައިފައިނުވުން.

 25ވަނަ

ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލާނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބު ކޮންމެ ފަހަރަކު

2,000/-

މާއްދާގެ

ނ
ހުއްޓައިލު ް

ބަޔާންކޮށް ،މަދުވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ

ރުފިޔާ

(ށ)

ކުރިން

ކޮމިޝަނަށް

ނ
ކ ް
އެ ަ

އަންގައިފައި

އ
މކޮށް އަންގަ ި
ވތަ އެކަން އާން ު
ނުވުން ނު ަ
ނ
ގން ަ
ތ ޚިދުމަތް ލިބި ަ
ނ ނުވަ ަ
އިޢުލާނު ނުކުރު ް
ވން.
ފަރާތަށް އެކަން އަންގައިފައި ނު ު

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

5

(ދެހާސް)

.8

 28ވަނަ

ކޮޕީރައިޓް

ކޮންމެ ފަހަރަކު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކީ

މާއްދާގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

(ރ)

ޓ
ޓން ް
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ،އެ ކޮން ެ

2,000/-

(ދެހާސް)

ރުފިޔާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށް
ނުދެވުން.
.9

.10

 32ވަނަ

ބަންގި

( 1އެކެއް) ފަހަރު ނަސޭހަތް ދީފައިވަނިކޮށް ،ކޮންމެ ފަހަރަކު

2,000/-

މާއްދާ

ނ
ގެނެސްދިނު ް

ބަންގި ގެނެސް ނުދިނުން

ރުފިޔާ

 39ވަނަ

ކޮންޓެންޓް

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ކޮންމެ ފަހަރަކު

2,000/-

މާއްދާ

ރައްކައުކޮށްފައި

މާއްދާގައިވާ

ހުންނަންޖެހޭ

ރައްކައުކޮށްފައި ނުބެހެއްޓުން.

ށ
މުއްދަތަ ް

(ދެހާސް)

(ދެހާސް)

ރުފިޔާ

ޓ
ކޮންޓެން ް

މުއްދަތު
.11

.12

އެއްކަމެއްގައި

2

 41ވަނަ

ކުށް އިޞްލާޙު

ތަކުރާރުކޮށް

މާއްދާގެ

ކުރުމާއި މާފަށް

އ އިޞްލާޙުކޮށް ކޮންމެ ފަހަރަކު
ނ ކުށެ ް
ފަހަރަށްވުރެ ގިނައި ް

(ށ)

އެދުން.

މާފަށް އެދެން ޖެހުން.

 51ވަނަ

ލައިސަންސް ނެތި

ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ

މާއްދާގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން .ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.

ލައިސަންސްގެ

(ދޭއް) މާފަށް އެދެންޖެހޭ

ށ
މުއްދަތު ދުވާލަކަ ް

2,000/-

(ދެހާސް)

ރުފިޔާ

2,000/ރުފިޔާ

(ނ)

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

6

(ދެހާސް)

.13

 51ވަނަ

ލައިސަންސް ނެތި

މާއްދާގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން .ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.

(ރ)

ވ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ
ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިނު ާ

މިނަޓެކަށް

އެފަހަރެއްގައި ދިމާވާ

2,000/-

ހާލަތަކަށް

ރުފިޔާ

ކޮމިޝަނުން ރިޢާޔަތް
ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އަށްވުރެ
އަދަދެއް

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ކޮންޓެންޓް ،ދިގުމިން،
ބޭނުން)

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

7

(ދެހާސް)

ބޮޑުނުވާ

ޖަދުވަލު 4

އިސްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަނޑު
ފުރަތަމަ ހަމަ :އިސްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމް ތަފާތުކުރުން
މިންގަނޑު
.1

ރވޭ މިންވަރަށް،
ޕްރޮގްރާމަކާއި އިސްތިހާރަކާ ދެމެދު ހުންނަ ތަފާތު ފާހަގަކު ެ
އިސްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމާ ތަފާތުކުރުން.

.2

ޚަބަރުގައި

ނުވަތަ

އާންމު

އިޢުލާނުތަކުގައި

ބޭނުންކުރާ،

[ދެންނެވުން]،

ކއްލި ޚަބަރު]،
[އިޢުލާން[ ]،ޚާއްޞަ އެންގުން[ ]،ޚާއްޞަ ދެންނެވުންު [ ]،
"އަވަސް ޚަބަރު"" ،ބްރޭކިންގ ނިއުސް"[ ،ވަގުތުން]" ،ލައިވް" ފަދަ
ވސް އިބާރާތެއް
ގ މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއް ެ
ލަފުޒުތަކާއި ،މިފަދަ ލަފުޒުތަކު ެ
އިސްތިހާރެއްގައި ބޭނުން ނުކުރުން.

ދެވަނަ ހަމަ :މުދަލާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުވައިނުލުން
މިންގަނޑު
.1

ތ
އެއްވެސްކަހަލަ ޚިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ނުވަ ަ
ފނުވުން.
އަސާސީ ސިފައެއް އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެގޮތަކަށް އިސްތިހާރު ނު ޮ

.2

އެއްވެސްކަހަލަ

މުދަލެއް،

ނވަތަ
ު

ޚިދުމަތެއް

ފހު،
ދެއްކުމަށް ަ

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

8

ނުވަތަ

ވތަ ޚިދުމަތެއް
ފންވަރުގެ އެހެން މުދަލެއް ނު ަ
ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެޔާ އެއް ެ
ކން އެ އިސްތިހާރުގައި ސާބިތުކުރުން.
ނުވާނެކަމަށް ދަޢުވާކުރާނަމަ ،އެ ަ
.3

ހިލޭ އެއްޗެއް ލިބޭކަމަށް އިސްތިހާރުކުރާއިރު ،އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ހ ޚަރަދު ފިޔަވައި
ވސިލުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެ ޭ
ތށް އެ އެއްޗެއް ާ
ލިބޭ ފަރާ ަ
އިތުރު ޚަރަދެއް އޭގައި ހިމެނިގެންވާނަމަ ،އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން.

.4

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު އިސްތިހާރުކުރާނަމަ ،އެ އެއްޗެއްގެ އަގު
އދި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް އޮޅިގެންނުދާގޮތަށް އިސްތިހާރުކުރުންަ .
ނުވަތަ

ގ
އަ ު

ޚިދުމަތެއްގެ

ބަޔާންކުރާއިރު،

އިތުރު

މުދަލެއް
އޭގައި

އަގެއް

ކރުން.
ހިމެނިގެންވާނަމަ ،އެކަން ހާމަ ު

ތިންވަނަ ހަމަ :އިންސާފުވެރި ވާދަވެރިކަމަށް ފުރުސަތުދިނުން
މިންގަނޑު
.1

ވއްޓިދާނެ ފަދަ
އ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ެ
ސީދާގޮތެއްގައި އެހެން މުދަލެ ް
ނނުކުރުން.
ގޮތަކަށް އަޑާއި މަންޒަރު ބޭނު ް

.2

ތ ޚިދުމަތަކާ ވާދަކުރާ އެހެން އުފެއްދުންތަކާއި
އިސްތިހާރުކުރާ މުދަލާ ނުވަ ަ
ޚިދުމަތާ އަޅައިކިޔައިފައި އިސްތިހާރުނުކުރުން.

ހަތަރުވަނަ ހަމަ :އިޖުތިމާޢީ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުން
މިންގަނޑު
.1

މުދަލާއި

ޚިދުމަތް

އިސްތިހާރުކުރުމުގައި

އިންސާނީ

ކަރާމާތަށް

ޙައްޤަށާއި

އުނިކަމެއް އަޔަނުދިނުން.
.2

ގތަށް އިސްތިހާރުތައް
މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚްލާޤުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ޮ
ނުފޮނުވުން.

.3

ނކުރުން.
އަނިޔާވެރިކަމާއި ހަރުކަށި ޢަމަލަށް ހިތްވަރުދޭގޮތަށް އިސްތިހާރު ު

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ
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.4

މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަން އަތުވެދާފަދަ
ޖންސީ ތަފާތު
ވތަ ި
ތ ދައްކުވައިދޭގޮތަށް ނު ަ
ފ ު
ތ ނަސްލީ ތަ ާ
ގޮތަކަށް ނުވަ ަ
ދައްކުވައިދޭގޮތަށް

ތ
ނުވަ ަ

ޖިސްމާނީ

ތަފާތު

ދައްކުވައިދޭގޮތަށް

އިސްތިހާރުނުކުރުން.
.5

ނ
އިސްތިހާރުގައި ހިމަނާ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑެއްގެ ސަބަބު ް
ށ
ފސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަ ް
ބައެއްގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ނަ ް
ފށުމުގެ ކުރިން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އިސްތިހާރު ެ
ގނައުން .އަދި،
މހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ެ
ޞިއްޙީ ފައިދާޔާ ބެހޭގޮތުން ީ
އިސްތިހާރެއްގައި ދައްކާ އެކްޝަނެއް ނުވަތަ ސްޓަންޓެއް ނަކަލުކޮށްފާނެތީ،
އެކަންވެސް މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން؛

.6

ވ
އިސްތިހާރެއްގައި މީހަކު ދައްކާނަމަ ،އެމީހެއްގެ އިޒުނަ ލިބިގެން މެނު ީ
ނުދެއްކުން.

.7

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤަދަރު ނެތިގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް
އެ

އިސްތިހާރު ނުކުރުމާއި ،އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އިޢުތިރާޒްކުރާނަމަ،
ނ ނުކުރުން.
ނ ް
ތަންތަން އިސްތިހާރުގައި ބޭ ު
8

ގ ކާރާމާތާއި
ވރިކުރުވުމުގެގޮތުން ،އަންހެނުން ެ
އޤު ެ
އިސްތިހާރަށް މީހުން ޝަ ު
ރތިކަން ބޭނުން ނުކުރުން.
ޤަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް އެމީހުންގެ ީ

9

އަންހެނުން ހިމަނައިގެން އިސްތިހާރުކުރާއިރު ،އިސްތިހާރުކުރާ މުދާ ނުވަތަ
ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތަށް އޭނާގެ ހެދުމާއި ހަރަކާތްތައް ބެހެއްޓުން.

10

ތ
އިސްތިހާރުކުރާ މުދަލުގެ ފޯކަސް ގެއްލޭގޮތަށް އިސްތިހާރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާ ް
ނުދެއްކުން.

ފަސްވަނަ ހަމަ :ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވުން
މިންގަނޑު

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ

10

.1

ގއި ،ކުދިންގެ
އިސްތިހާރުކުރާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް އޮޅުވައިލުމުގެ މަޤުޞަދު ަ
ގން އިސްތިހާރު
އުމުރާ ނުގުޅޭފަދަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ެ
ނުކުރުން.

.2

ގ
އހެން ކުދިން ެ
ދނަމަެ ،
ވަކިކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ނުހޯދާނަމަ ،ނުވަތަ މުދަލެއް ނުހޯ ާ
ށ ވެދާނޭކަމަށް
ކުރިމަތީގައި މާ ދަށްފެންވަރުގެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ކުދިންނަ ް
ހީވާގޮތަށް އިސްތިހާރުނުކުރުން.

.3

ނ
އިސްތިހާރުކުރާ މުދަލަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ އެ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމު ް
ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ،ނުވަތަ އަޚުލާޤީ އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ
އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވުން.

.4

ގ
ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ،އެ ކުދިން ެ
އުމުރާ ނުގުޅޭ ފަދަ އިސްތިހާރު ނުހިމެނުން.

.5

އިސްތިހާރުތަކުގައި

ކުޑަކުދިން

ހިމަނާއިރު

ކުޑަކުދިންގެ

އަބުރުވެރިކަން

ގެއްލޭގޮތަށް ގެނެސް ނުދިނުން.
.6

ރއްގައި ހިމަނާނަމަ،
ޖކު އިސްތިހާ ެ
އ ަ
ގ ކުޑަކު ް
ދށު ެ
ހރުން ަ
( 18އަށާރަ) އަ ަ
އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއަކު އެކަމަށް އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުން.

ހަވަނަ ހަމަ :ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާބެހޭ ކަންކަން
މިންގަނޑު
.1

ކމިސްޓުން ފަދަ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ެ
އކާ ވާހަކައަކީ،
ނ ދަ ް
ކކަހަލަ މުދަލަކާ ބެހޭގޮތު ް
ކން ވަ ި
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ު
ތ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުންދޭ ނަސޭހަތެއްކަމުގައި
އެމީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނުގެ ނުވަ ަ
ނުވަތަ ލަފައެއްކަމުގައި ދޭހަވާގޮތަށް،

އެއްވެސް

އެއްޗެއް އިސްތިހާރުގައި

ނުހިމެނުން.

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ
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.2

ނ
ދނެ ބޭހެއްކަ ް
އެއްވެސް ބޭހަކީ ވަކި ބައްޔަކަށް ފުރިހަމަ ޝިފާއެއް ލިބި ާ
ކރުން.
ކަށަވަރުވާގޮތަށް އިސްތިހާރު ނު ު

.3

ކރާ އެއްޗެއްގެ
ނން ު
އެއްވެސްކަހަލަ ބޭހެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭ ު
ސަބަބުން އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ އިސްތިހާރު
ނުކުރުން.

.4

ހަށިގަނޑު ހިއްކުމާއި ޑަޔަޓުކުރުމާ ގުޅޭ ތަކެތި ،އުމުރުން ( 18އަށާރަ)
ނ
ށ އަމާޒުކޮށްގެ ް
ދންނަ ް
ނކޮށްގެން ނުވަތަ އެ ކު ި
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބޭނު ް
އިސްތިހާރު ނުކުރުން.

.5

ބފައިވާ ސައިންޓިފިކް
ކާބޯތަކެތި އިސްތިހާރުކުރާއިރު އޭގެ ފައިދާއާ ބެހޭގޮތުން ލި ި
ހެއްކާއެކު އިސްތިހާރުކުރުން.

އިސްތިހާރުކުރުން މަނާ ބާވަތްތައް
ވތްތަކާ ގުޅޭ އިސްތިހާރުތައް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްގެން
އަންނަނިވި ބާ ަ
ނުވާނެއެވެ؛
.1

ތޢުމާލުކުރުމަށް
ތވާތަކެއްޗާއި ދުންފަތުގެ އިސް ި
އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި މަސް ު
ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް.

.2

މދަލެއް ނުވަތަ
ތިމާވެއްޓާއި ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މަނާކޮށްފައިވާ ު
ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން.

.3

އިސްލާމްދީނާއި

އެހެން

ދީންތަކަށް

އިޙުތިރާމް

ކުޑަވާ

ށ
ގޮތަކަ ް

ފަދަ

ގެނެސްދިނުން.
.4

ހަތިޔާރާއި

ހަތިޔާރުގައި

ބޭނުންކުރާ

ވަޒަނާއި

ހަތިޔާރުގެގޮތުގައި

ތތަކާއި ކެމިކަލް
މނާއި ބަޑިބޭހުގެ ބާވަ ް
ހން ސާ ާ
ބޭނުންކުރާ އެފަދަ އެ ެ
އެއްކޮށްގެން އުފައްދާ ،ގޮވާ ތަކެތި.

ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ
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ދ
ވއި ު
މގެ ގަ ާ
ކސްޓްކުރު ު
ބްރޯޑް ާ
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