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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

`

`
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރ ުމުގެ ގަވާއިދު
ރފާއި ނަން
ތަޢާ ަ

.1

މަޤުޞަދު

.2

(ހ)

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކަނޑައެޅުމާއި،

އުސޫލުތައް

އެ އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ،އެ ޚިދުމަތްދޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބެލެހެއްޓުމާއި،
ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކާއި

އެ

ޚިދުމަތްލިބިގަންނަ

ތކަށް
ތ ަ
ފަރާ ް

މަންފާހުރިގޮތެއްގައި

އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި ،ވާދަވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި ،އެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
މގެ ގަވާއިދެވެ.
އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރު ު
(ށ)
މި

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު " އެވެ.
ގަވާއިދުގެ

އަންނަނިވި

މަޤުޞަދަކީ،

ކަންކަމަށް

މަގުފަހިކުރުމުގެގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި ،އެކަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމެވެ.
(ހ)

އ މެދުވެރިކޮށް އާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު
ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަ ް
ޞތު އިތުރުކޮށްދިނުން؛
ޞތާއި ،މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރު ަ
ފެތުރުމާއި ،އުނގެނުމުގެ ފުރު ަ

(ށ)

ށ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ވާދަވެރި
ތތަކަ ް
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާ ް
ނ
ޓރޯލްކުރުމަށް މަގުފަހިނުވާ ެ
މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި ،ވަކި ބަޔަކު އެ ޚިދުމަތް ކޮން ް
އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

(ނ)

ނ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާއިރު ،އުފެދޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،އެކަންކަ ް
ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުން؛

(ރ)

ދ
ކ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެ ު
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަ ާ
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ފިޔަވަޅުއެޅުން؛
(ބ)

ޓ ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް
ނ ް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓެ ް
އިންސާފުވެރި

އުސޫލަކުން

ލިބޭނެ

މަގު

ށދިނުމާއި،
ފަހިކޮ ް

މި

ދާއިރާގައި

އެކްސްކުލޫސިވިޓީއަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތައް

.3

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ( 2ދޭއް) ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.
(ހ)

ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކޮމިއުނިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެކުލަވައިލައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ލޖީ މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.
ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ޓެކްނޮ ޮ

(ށ)

ޖ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްނޮލޮ ީ
ލ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ކޮންވެންޝަނަ ް
ފިޔަވައި ،އެހެން އެއްވެސް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.

ލައިސަންސްގެ ބާވަތްތައް

.4

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް

.5

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ސަރަހައްދަށް ބަލައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ( 2ދޭއް) ބަޔަކަށް
ބެހިގެންވެއެވެ.
(ހ)

މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.

(ށ)

ތކަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.
ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ވަކި ރަށް ަ

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ ،އެކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި
ރ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދޫކު ާ
"ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް" ލިބިގެންނެވެ.

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ "ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް" ލިބިގެންނެވެ.

(ނ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މި

ގަވާއިދުގައި

ނލް
ކޮންވެންޝަ ަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

އުސޫލުތަކާ

ޚިދުމަތް

އެއްގޮތަށް،

ޓކުރުމުގެ ލައިސަންސް" ލިބިގެންނެވެ.
"ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސް ް

4

ދޭންވާނީ،

އެކަމަށް

ކޮމިޝަނުން

ދޫކުރާ

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ރ)

މި

ގަވާއިދަށް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
ޢަމަލުކުރަ ް

ގަވާއިދު

ފެށުމާއެކު،

2012/R-20

ނަންބަރު

ރޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
(ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބް ޯ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދޫކޮށްފައިވާ

ކޮންވެންޝަނަލް
އެ

ލައިސަންސް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ފަރާތްތަކަށް

ވ
ލިބިފައި ާ

ޚިދުމަތްދޭ

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތައް

ފަރާތްތަކުގެ

ނނީ،
ހިމެ ޭ

ގޮތުގައެވެ.

ލައިސަންސްތަކުގެ

އަދި

މުއްދަތަށް

އެ ލައިސަންސްތައް ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
(ބ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ
ފަރާތްތައް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް

.6

ނެޓްވާރކް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ

ލޖީ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ޓެކްނޮ ޮ
މެދުވެރިކޮށް

އުސޫލު

ޚިދުމަތްދޭ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ފަރާތްތަކުގެ

ތގެ
ހިމަނާނެގޮ ު

ނެޓްވާރކް

އުސޫލެއް،

ޓކުރުމާއި،
އޮޕަރޭ ް

ނ
ކޮމިޝަނު ް

އެ

ޝާއިޢުކޮށް،

ނެޓްވާރކުގައި
އެ

ސލަށް
އު ޫ

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
އ
ޚިދުމަތްދެވޭނެ ފަރާތްތަ ް

.7

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ،ކުންފުންޏަކަށް
ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކަށެވެ.

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ
އ
ޠތަ ް
ފަރާތުގެ ޝަރު ު

.8

(ހ)

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ީ

ލައިސަންސް

ދެވޭނީ،

ތިރީގައި

ރހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފު ި
()1

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްނަމަ ،އެ ފަރާތުގެ
ހިންގާ

ގަވާއިދުގެ

ތކުގެ
މަޤުޞަދު ަ

ތެރޭގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ހިމެނޭ

ފަރާތަކަށްވުން؛
()2

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން
ވ ސޮސައިޓީއެއްގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއް ނުވަތަ
ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓި ް
މާލީ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް

5

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
()3

ކޮމިޝަނުގެ

އެއްވެސް

މުވައްޒަފެއްގެ

ހިއްސާ

ހިމެނޭ

ކުންފުންޏެއް

ތ
ނުވަ ަ

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
()4

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި
ނުވަތަ

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީއެއްގައި

ހިއްސާއޮތް

މީހެއްގެ

ހިއްސާ

ހިމެނޭ

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛
()5

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ،ވޭތުވެދިޔަ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-20ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު)
ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް"
މގައި
ވ ކުންފުންޏެއްކަ ު
ބާޠިލުކޮށްފައި ާ

ސސައިޓީއެއްކަމުގައި
ޮ
ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް

ނުވުން؛
()6

ދ ކުންފުންޏެއްގައި
ކށްފައިވާފަ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ
ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި ހިއްސާ އޮންނަ މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން؛

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ހިއްސާ ވިއްކާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކަކީ
ތ
ބރުގެ ދަށުން ހިއްސާއޮ ް
ނން ަ
ވނަ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )6( ،)4( ،)3( ،)2
ބލޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ނު ެ

ލައިސަންސަށް އެދުން

.9

(ހ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ
"ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ،ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތްތައް،
މި އަކުރުގެ ( )10( ،)8( ،)7( ،)6އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

6

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

()1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ޑ
ކުންފުންޏެއްނަމަ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ،އަސްލެއްކަން އެނގޭނެ ތައްގަނ ު
ގ ގަވާއިދުގެ ނަކަލަކާއި ،އަސާސީ ގަވާއިދުގެ
ޖަހައިފައިވާ ،ކުންފުނީގެ ހިން ާ
ނަކަލަކާއި ،ރަޖިސްޓަރީގެ ނަކަލަކާއި ،ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް؛

()2

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ހިއްސާދާރުންގެ

އަންގައިދޭ،
އެދޭ

އެހެންނަމަވެސް ،ލައިސަންސަށް

ކަމާބެހޭ

ފަރާތަކީ

އިދާރާގެ

ލިޔުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އާންމުކޮށް

ގ
އނަމަ ،ކުންފުނީ ެ
ހުޅުވައިލައިގެން ހިއްސާ ވިއްކާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެ ް
ޖުމްލަހިއްސާގެ 5%
ހިއްސާދާރުންގެ

(ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ގިނަ ހިއްސާ ގަނެފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ކަމާބެހޭ

އަންގައިދޭ،

އިދާރާގެ

ލިޔުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
()3

އކަން އަންގައިދޭ
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްނަމަ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އަސްލެ ް
ދގެ ނަކަލަކާއި،
ޓވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއި ު
ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ،ކޯޕަރޭ ި
ރަޖިސްޓަރީގެ ނަކަލަކާއި ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮފައިލް؛

()4

ނޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭނަމަ،
ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގައި ކޮންވެ ް
ށފައިވާ ރަސްމީ ހުއްދައިގެ އަސްލެއްކަން އަންގައިދޭ،
ތަން ހިންގުމަށް ދޫކޮ ް
ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ނަކަލަކާއި ޕްރޮފައިލް؛

()5

ނ ވިޔަފާރި ނަމާއި ނިޝާން ރަޖިސްޓްރީކޮށް،
ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ެ
އެކަމަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ނަކަލަކާއި ،ނިޝާނުގެ ކުލައިގެ
ނަކަލަކާއި ،އެ ތަކެތީގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ؛

()6

ރނެ އާލާތްތަކުގެ
ބނުންކު ާ
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރާވައިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ޕްލޭނާއި ޭ
ށ
(ޚިދުމަތްދިނުމަ ް

ތަފުސީލު

ރާވައިފައިވާ

ޓެކްނިކަލް

ޕްލޭނާއި،

ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،ނަމާދުވަގުތު އެރުވުމަށާއި ،އެމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި އެކަން(
()7

މޔަށް ބެހެއްޓުމާއި،
ސީނުލު)ން؛ކުރާ އާލަތްތައް ހަ ަ
ރުކުކުގެރުމަތަށްފު ބޭ
ންއި
ނުނުމުގަ
މަތް
ރުމަ
ޚިދު
ސަތަ
ކުރާސެއާންލަތް
ށްދިބޭ
ކު
އެ

އާލާތްތައް

ކށްގެން
ބޭނުން ޮ

ހަމަޖައްސައިފައިވާގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

7

ސެންސަރުކުރެވޭނެ

އިންތިޒާމް

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

()8

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

މ
ބންގީގެ އަޑު ގެނެސްދޭނެ އިންތިޒާ ް
ނ ނުވަތަ ަ
ނަމާދުވަގުތު އަންގައިދޭ ލިޔު ް
ހަމަޖައްސައިފައިވާގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

()9

މި ގަވާއިދުގެ

 10ވަނަ

މއްދާގެ ދަށުން
ާ

ކަނޑައަޅައި

ނ
މުޢާމަލާތްކުރާ ެ

ނވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ
ު
އިސް ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ނަކަލަކާއި ،އެ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން؛
()10

ނ
ލބެ ް
އަސާސީ ޕެކޭޖުގެގޮތުގައި ދައްކަން ހުށަހަޅާ ޗެނަލްތަކާއި ،ގަންނަން ި
މޢުލޫމާތު؛
ހުންނާނެ އިތުރު ޗެނަލްތަކުގެ ަ

()11

ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމަނާ ޗެނަލްތައްީ ،
ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން؛

()12

ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް)
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)؛

(ނ)

ޑިޖިޓަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކުން ،މަތީގައިވާ ބައިތަކާއެކު،
ނގޮތަށް ޕްރޮޕޯޒަލެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެ ޭ
()1

ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް؛

()2

ޓްރާންސްމިޓިންގ ސިސްޓަމުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން؛

()3

އިކުއިޕްމަންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން؛

()4

ހގެ މާލީ ހިސާބު؛
ފާއިތުވި ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަ ު

()5

ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި ،ޑިޖިޓިއަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
މެދުވެރިކޮށް

(ރ)

ކޮންޓެންޓް

ފޮނުވާނެ

އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު

()6

ރިޓިމަވްންޓްރޭތަޑިކުއޭގެޓެޑްކޮޕީ؛ޕަވަރ (އީ.އާރު.ޕީ)؛
ގްކް
އެފެ
އެ

()7

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ސަރަހައްދު ލަފާކުރާ ޗާޓު؛

()8

އެންޓެނާ ޕެޓާން ،ހައިޓްސް ،ޑިރެކްޝަންސް؛

()9

ޓ.
ޓަވަރުތަކާއި ޗެނަލްތަކުގެ ކޯޑިނޭ ު

ހަދައިފައިވާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ،ލައިސަންސަށް އެދި
ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް

މި

ވއިދުގައި
ގަ ާ

ބަޔާންކުރާ

ލިޔުމެއް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ،

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން އެކަން އަންގައި ،އަދި އެ ފަރާތުން
8

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

އެ

ލިޔެކިޔުންތައް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ފުރިހަމަކޮށް

30

(ތިރީސް)

ގ
ދުވަހު ެ

ތެރޭގައި

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން ލިޔުމަކުން
30

(ތިރީސް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އަންގަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސެއް

ދޫނުކުރުމަށް

ލއިސަންސް ދޫނުކުރަން ނިންމި ސަބަބު ،އެ ލިޔުމުގައި
ފނަމަަ ،
ކޮމިޝަނުން ނިންމައި ި
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ކޮމިޝަނުން ވަކި ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާކަން އެ ފަރާތަށް
އަންގާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތުން ،ލައިސަންސް ފީ ކޮމިޝަނަށް
ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ކ )

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތުން ލައިސަންސަށް އެދި
ވ.
ބޠިލުވާނެއެ ެ
ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ާ

މުޢާމަލާތް ކުރާނެ އިސް ފަރާތެއް

.10

(ހ)

ކަނޑައެޅުން

ލައިސަންސް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލިބޭ

ކޮންމެ

ފަރާތަކުންވެސް،

ކޮމިޝަނާ

މުޢާމަލާތްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ "މުޢާމަލާތްކުރާނެ
އކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިސް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށްފައި ،ކޮމިޝަނަށް ެ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ،
ނ
މ މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެ ް
ގތުން ި
ލތްކުރާ ފަރާތް ބަދަލުކުރާނަމަ ،ވަގުތީ ޮ
ނުވަތަ މުޢާމަ ާ
ތ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތް ބަދަލުކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ
ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ ނުވަ ަ
ޖަދުވަލު  4ގައިވާ "މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް
ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

ނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ( 14ސާދަ)
މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތު ް
ނވަތަ އެ ފަރާތާ ގުޅޭ ފޯނު
ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާނަމަު ،
ގންވާނެއެވެ.
ދލުވެއްޖެނަމަ ،ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެކަން އަން ަ
ނަންބަރު ބަ ަ

(ރ)

ގ
ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ކޮމިޝަނު ެ
ރން ހާޒިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު
ހލަތުގައި ،ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާ ު
ވބުދާރީނުވާ ާ
އެންގުންތަކަށް ޖަ ާ
ސާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ބ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތުން މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

ލައިސަންސް ދޫކުރުން

.11

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

.12

ލައިސަންސް ފީ

.13

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ގަވާއިދުގެ

މ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށްި ،

 13ވަނަ

އދާގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސްފީ
މާ ް

ދެއްކުމުންނެވެ.
(ހ)

ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ( 10ދިހައެއް)
ކޮންވެންޝަނަލް ީ
އަހަރުދުވަހެވެ.

(ށ)

ޑިޖިޓަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ( 10ދިހައެއް)
އަހަރުދުވަހެވެ.

ފްރީކުއެންސީ

އަދި

ލައިސަންސްގެ

މުއްދަތު

ހަމަވުމުގެ

ކުރިން،

އެ ލައިސަންސް އައުކުރުމަކީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ހ)

(ށ)

ގންވެއެވެ.
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީ ( 2ދޭއް) ބަޔަކަށް ބެހި ެ
()1

ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ.

()2

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ.

ކޮންވެންޝަނަލް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތަށާއި،

ޑިޖިޓަލް

ޓެރެސްޓީރިއަލް

ރޝަން ފީއާއި އަހަރީ ފީ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓް ޭ
ދައްކަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ނ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރިޗުމަހުގެ
ނިޔަލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،އަލަށް ލައިސަންސް ހޯދާ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެ ް
ފަރާތްތަކުން

އެ

އަހަރުގެ

ބާކީ

އޮތް

މުއްދަތަށް

އކަންޖެހޭ
ދަ ް

އަހަރީ

ފީއާއި

އވެ.
ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީ ދައްކަންވާނެ ެ
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އަހަރީ ފީ ދައްކައިފައިނުވާނަމަ،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ޅ)

މި

ގަވާއިދަށް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ފެށުމާ

ޢަމަލުކުރަން

ހަމައަށް ،އަހަރީ

ފީ

ސަބަބުން

ނުދެއްކުމުގެ

ތރެއިން ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާއޮތް ފަރާތްތަކުން ،ފައިސާ ދައްކާ
ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ެ
ދުވަހާ ހަމައަށް އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޖުމުލަ އަދަދު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި
މި އަދަދު ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ
ދލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.
ދައްކަންޖެހޭނީ ެ ( 250,000/-
ލައިސަންސް އައުކުރުން

.14

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން

.15

(ހ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ
މުއްދަތު ހަމަވާން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ،ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ލިޔުމުން
ވނެއެވެ .އަދި ،ލައިސަންސް އައުކުރަން ބޭނުންނުވާނަމަ ،އެކަންވެސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ނގަންވާނެއެވެ.
މި މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް އަ ް

(ށ)

އ ލައިސަންސް އައުކުރަން
ނކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
ނސް އައުކޮށްދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި
ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ ،ލައިސަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޖޫރިމަނާ

ފީ

ދެއްކުމަށްފަހު،

ލައިސަންސް

އައުކުރުމަށް

އެދި

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ނ)

ލައިސަންސްގެ

މުއްދަތު

އައުކުރަން

ހަމަވުމަށްފަހު

ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުންތައް

ބަލައެއް

ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ރ)

ލައިސަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ ،ލައިސަންސްގެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ލައިސަންސް އައުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(ހ)

ނ
ގ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެ ް
ކންތައްތަކު ެ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގަ ި
ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފިނަމަ،
ދވަހުގެ މުއްދަތަށް ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ގިނަވެގެން ( 90ނުވަދިހަ) ު
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ހިފަހައްޓައިފައިވަނިކޮށް

އ
ގަ ި
ލައިސަންސް

އެހެން

ނމަވެސް،
ށފައިވީ ަ
ބަޔާންކޮ ް

ބާޠިލުކުރުމަށް

ނސް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
ވަކިގޮތެއް ނިމެންދެން ލައިސަ ް
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ށ
ކޯޓަ ް

ލައިސަންސް

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،

ނ
ކޯޓު ް

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ޤނޫނާއި
ފއިވާ ފަރާތަކުން ާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ،ލައިސަންސް ދޫކޮށް ަ
ގަވާއިދާ

ޚިލާފުވާނަމަ،

ތަކުރާރުކޮށް

އަދި

ރަނގަޅުކުރުމަށް

އެންގުމުންވެސް

ނގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމަށްފަހު،
ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ ،ކޮމިޝަ ު
އެ

ފަރާތުގެ

ލައިސަންސް

90

ށވުރެ
ދުވަހަ ް

ހ)
(ނުވަދި ަ

ގިނަނުވާނެ

ދތަކަށް
މުއް ަ

ހިފެހެއްޓުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

.16

(ހ)

މ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޖނަ ަ
ލތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއް ެ
އަންނަނިވި ހާ ަ
ކއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ،އެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށްޓަ ަ
()1

ލިބިފައިވާ

ލައިސަންސް

ޤާނޫނީ

ޝަޚްޞު

އުވައިލުން

އެދިގެން

ތ
ނުވަ ަ

ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީ އެ ޝަޚްޞު އުވައިލުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން
އުވައިލުން.
()2

ހއްދަޔަކާ ނުލައި
ޝނުގެ ު
ރަސްމީކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ކޮމި ަ
ނރަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވުން؛
ރީބްރޯޑްކާސްޓްނުކޮށް ( 15ފަ ަ

()3

ނވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ
ނ ،ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި ު
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތު ް
މަޢުލޫމާތެއްގައި

މި

ގަވާއިދުގެ

ދާއިރާގެ

ތެރެއިން

ކަމެއް

ކޮމިޝަނަށް

ނ؛
އޮޅުވައިލައިފައިވާކަން ސާބިތުވު ް
()4

އެއްވެސް

ސަބަބަކާހުރެ

ކޮމިޝަނުން

ލައިސަންސް

ހިފަހައްޓައިފައިވަނިކޮށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން؛

(ށ)

()5

ލތު މެދުވެރިވުން؛
މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ަ

()6

ލތު މެދުވެރިވުން؛
މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ަ

()7

ލތު މެދުވެރިވުން؛
މި ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ަ

ނނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އަން ަ
ނސް ބާޠިލުވާނެއެވެ.
ޓށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ،ލައިސަ ް
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކޯ ަ
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

()1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ "ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމުގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ
ލައިސަންސް

ގޮތުގެމަތިން

ފަރާތުން

ލިބިފައިވާ

ނ
އެދިގެ ް

ލައިސަންސް

ބާޠިލުކުރުން؛
()2

ރ
އދަތު ހަމަވާއި ު
މއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މު ް
ާ
މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ
ލައިސަންސް އައުކުރަން ހުށަހަޅައިފައި ނުވުން؛

()3
(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާޔާ ޚިލާފުވުން؛

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތަށް
އެއްވެސް

ލިބިފައިވާނަމަ،

ގެއްލުމެއް

އެ

ގެއްލުމެއްގެ

ޒިންމާ

އުފުލަންޖެހޭނީ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.
ލައިސަންސަށް ބަދަލު ގެނައުން

.17

އަހަރީ ފީ

.18

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ

.19

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު
ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރީބްރޯޑްކާސްޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރީ ފީ،
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރިޗުމަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓުގެ
ބަދަލުކޮށްފިނަމަ،

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ
އ
ބަދަލެ ް

އެ

ލައިސަންސް

ކުރާތާ

ގިނަވެގެން

ލިބިފައިވާ
7

(ހަތެއް)

ފަރާތަކުން

ހިއްސާ

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އެ ބަދަލެއްގެ ތަފުސީލު ،ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ެ
އަންގައިފައިނުވާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ
ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ
(ށ)

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ

ގ
އ ފަރާތަކީ މި ގަވާއިދު ެ
ތކުން ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމުންެ ،
ފަރާ ަ

ތށް
ކމަށްވާނަމަ ،އެ ފަރާ ަ
ވ ފަރާތެއް ަ
ރޠުތައް ފުރިހަމަނު ާ
 8ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަ ު
ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ،ކޮމިޝަނުން ކޯޓަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :
ޗެނަލް ރައިޓްސް އެއްބަސްވުން

.20

ޚިދުމަތް ފެށުން

.21

ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

.22

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ޗެނަލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،ޗެނަލުގެ
ވރިފަރާތުން ޗެނަލުގެ ރައިޓްސް ދިނުމަށް އެކަށައަޅައިފައިވާ
ގ ެ
ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޗެނަލު ެ
ނ
ފަރާތާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ނޮ ް
އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެންނެވެ.

(ށ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނެލަކާ ގުޅިގެން ކޮޕީރައިޓްސްގެ މައްސަލައެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
އެ

ޗެނެލަކީ

ޗެނަލުގެ

ހުއްދަ

ވެރިފަރާތުގެ

ލިބިގެން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ނުވަތަ

އެ ޗެނަލެއްގެ ޗެނަލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް އޮތް ފަރާތަކުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ހުއްދަ

ދީފައިވާ

އކަން،
ޗެނަލެ ް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ފަރާތުން

ކޮމިޝަނަށް

ނ ހުއްދަދޭނަމަ،
އތް ފަރާތު ް
ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް ޮ
އެ ފަރާތަކީ ޗެނަލުގެ ވެރިފަރާތުން ޑިސްޓްރިބިއުޓިންގ ރައިޓްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން
އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
(ނ)

މި

މާއްދާގެ

އ
ގަ ި

(ށ)

ބަޔާންކުރާ

ހާލަތުގައި،

ބރޯޑްކާސްޓްކުރި
ރީ ް

ޗެނެލަކީ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޗެނަލެއްކަމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް
ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،އެ ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 2ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބުމަށްފަހު ،އެ ލައިސަންސް ލިބު ު
ތާރީޚުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަކީ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހެވެ .އަދި
ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ
ނއެވެ.
ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށަންވާ ެ
ތއްގައިވެސް ވޯޓަރމާކެއްގެގޮތުގައި
ލޯގޯ ނުވަތަ ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ހުރިހާ ވަގު ެ
ނވާނެއެވެ .މި ވޯޓަރމާކު ހިމަނަންވަނީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލް
ނނަ ް
ސްކްރީނުން ފެންނަން ހު ް
ތށެވެ.
އައިޑެންޓިފިކޭޝަނާ ފުށުނާރާ ގޮ ަ
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :
ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލުން

.23

ޗެނަލް އުނިކުރުން

.24

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލާނަމަ ،އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ނ
ނރަ) ދުވަހުގެ ކުރިން ،މެދުކަނޑައިލާ ސަބަބާއި ،އަލު ް
ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ( 15ފަ ަ
ހށަހަޅައިގެން
ކމިޝަނަށް ު
ތރީޚު ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމަކުން ޮ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާނެ ާ
ދކަނޑައިލާނަމަ ،މަދުވެގެން
އެކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ވަގުތީގޮތުން މެ ު
ކން އަންގަންވާނެއެވެ.
ނނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ަ
( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ،ޚިދުމަތްލިބިގަ ް

(ށ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ބާރު ނުފޯރުވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން
ލތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ލަސްވެގެން
އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ފަދަ ހާ ަ
( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި

މާއްދާގެ

ގައި

(ށ)

ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ
ަ

ބހޭ
ކަމާ ެ

ފަރާތްތަކާ

ހާލަތެއް
ގުޅިގެން

މދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
ެ
ކުރެވެންހުރި

އެކަން

އެންމެހައި

މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮމިޝަނަށް ކުރެވިދާނެ އެހެނިހެން ކަންކަންވެސް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ދންވާނެއެވެ.
ނން ކޮށް ޭ
ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަ ު
(ރ)

ތއްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ަ
އެއްވެސް ފަރާތެއް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް މެދުކަނޑައިލައިފައި
ހގެ މުއްދަތަށެވެ .ޚިދުމަތް
ގން ( 180އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަ ު
ބޭއްވޭނީ އެންމެ ގިނަވެ ެ
ނ ( 180އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް
މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު ގިނަވެގެ ް
ސ
ފަށައިފައިނުވާނަމަ ،ލައިސަން ް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުގެ

އސަންސް
ލަ ި

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

ށ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަ ް
(ހ)

ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޗެނަލެއް
ޝނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އުނިކޮށްފިނަމަ ،އެ އުނިކުރި ޗެނަލަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމި ަ
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޗެނަލެއް
ރތާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ
ގންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަ ާ
އުނިކޮށްފިނަމަ ،ޚިދުމަތް ލިބި ަ
ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުން

.25

(ހ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

ލިބިފައިވާ

ނ
ރތު ް
ފަ ާ

ދެމުންގެންދާ

ތ
ޚިދުމަ ް

ގ ކުރިން
އލަން ގަސްތުކުރާ ތާރީޚުގެ ( 15ފަނަރަ) ދުވަހު ެ
ހުއްޓައިލާނަމަ ،ޚިދުމަތް ހުއްޓަ ި
ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްވެސް،
މި މުއްދަތުގެ ކުރިން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ދ
ޓކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ދެމުންގެން ާ
ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސް ް
ނ
ކން ޚިދުމަތުގެ އަގު ނަގަންޖެހޭ ީ
ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލާނަމަ ،އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަ ު
ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ.

(ނ)

ދ
ޓކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ދެމުންގެން ާ
ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސް ް
ނ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލާއިރު ،ޚިދުމަތް ހޯދަމުން ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކު ް
ބަޔާންކުރާ ތާރީޚަށްވުރެ އިތުރަށް ފީ ދައްކައިފައިވާނަމަ ،އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ،
ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތްތަކާ އަނބުރާ
ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ވ
ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފީ ނަގައިފައި ާ
ނ
އ ހުއްޓައިލުމުގެ ސަބަބު ް
ޚިދުމަތެއް ނުފެށުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތެ ް
ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދިޔަ ފަރާތަކަށް މާލީ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް
ގންވެއެވެ.
ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ،ޚިދުމަތް ހޯދި ފަރާތަށް ލިބި ެ

(ބ)

ނ
ހ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުމަށްފަހު ،އެ ެ
ރތުގެ
ޚިދުމަތެއް ނުފަށާ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަ ާ
ށ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ،ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަ ް
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ

.26

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ނލް
ގ އިތުރުން ކޮންވެންޝަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމު ެ

ޙައްޤުތައް

ނ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ކުރާ ކަމަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަން ަ
ފަރާތަށް މާލީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު،
ވއެވެ.
ޚިދުމަތް ހޯދި ފަރާތަށް ލިބިގެން ެ

ދިވެހި ޗެނަލްތައް

.27

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ

.28

(ހ)

ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން "ޕަބްލިކް ސަރވިސް
ބްރޯޑްކާސްޓަރު"

ހުރިހައި

އވެ.
ހިމަނަންވާނެ ެ

ޕެކޭޖެއްގައިވެސް

ޕަބްލިކް

ސަރވިސް

އ
ބްރޯޑްކާސްޓަރު ،އެއް ޗެނަލަށްވުރެ ގިނައިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ ،ހިމަނާނެ ޗެނަލެ ް
ކަނޑައަޅާނީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެވެ.
(ށ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނެޓްވާރކްތަކުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު
ހިމަނަންވާނީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައެވެ.

(ނ)

ޚިދުމަތްދޭ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނެޓްވާރކްތަކުގައި

އެހެން

ނވާނެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޗެނަލްތައް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެމަތިން ހިމަނަ ް
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާނަމަ،
ށގެންނެވެ.
ށ ހުށަހަޅައިގެން ،އެކަން ފާސްކޮ ް
އެ ފީއެއް ނަގަންވާނީ ކޮމިޝަނަ ް

(ބ)

މި

ގަވާއިދުގެ

37

މާއްދާއާ

ވަނަ

ގޮތުގެމަތިން،

އެއްގޮތްވާ

ވަކި

ފެންވަރެއްގެ

ޚިދުމަތެއްގެގޮތުގައި ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއްގެގޮތުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ބޭރުގެ
ޗެނަލްތަކާ

އެއް

ހަމައެއްގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްވެސް

ފުރުޞަތު

ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން

(ހ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
މި

ގަވާއިދާ

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޚިދުމަތް

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް
ޝަކުވާ

ދިނުމުގެ

ލައިސަންސް

ފެނިއްޖެނަމަ،

ހށަހަޅަންވާނީ،
ު

އެކަމުގެ

ނން
ކޮމިޝަ ު

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކުން،

ޝަކުވާ

ކޮމިޝަނަށް

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ނޒާމު" ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ި

17

"ޝަކުވާ

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކީ އަސްލެއް ނެތި
ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ،އެފަދަ
ކޮންމެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނުން ބަލަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ވ
ތކުގެ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުން ާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ަ
ސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ،މޯލްޑިވް ް
އވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ެ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން

.29

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުގައި ،ޝަކުވާއާއި މައްސަލަ ބަލައި ،އެކަންކަން
ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ،އެ ފަރާތަކުން ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮންޓެންޓަށް ޒިންމާވުން

.30

ކޮންޓެންޓަށް އުނިއިތުރު

( .31ހ)

އ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޗެނަލެ ް
ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ކ
ޤާނޫނަ ާ

ތަޢާރަޒުވާނަމަ،

އެކަމުގެ

ފުރިހަމަ

ޒިންމާ

އުފުލަންވާނީ،

ޑކާސްޓަރެކެވެ.
އެ ކޮންޓެންޓެއް ފޮނުވި ރީބްރޯ ް

ގެނައުން

ރއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކީ ،ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާ ާ
ނވާނެއެވެ.
ނޓެއްކަމުގައި ވާ ް
ކްލެސިފައިކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ކޮންޓެ ް

(ށ)

()1

ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ޗެނަލް
މ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި
ފޮނުވަންވާނީި ،
ތށް
އުނިކުރެވޭ އުނިކުރުމާއި ،މި ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާއަށް ފެތޭގޮ ަ
އުނިކުރެވޭ

އުނިކުރުން

ފިޔަވައި،

އިތުރު

އެއްވެސް

ބަދަލެއް

ނުގެނެސް

ނދާ ގޮތަށެވެ.
އެ ކޮންޓެންޓުގެ ފީޑް ލިބެމު ް
()2

ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން
ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރަންވާނީ،

ޗެނަލްތަކުގެ

ނޓަށް
ކޮންޓެ ް

އވެސް
އެ ް

ބަދަލެއް

ބމުންދާގޮތަށެވެ.
ލ ެ
ނުގެނެސް ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް ނުގެނެސް ކޮންޓެންޓުގެ ފީޑު ި
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ގ
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށާއި ،މި ގަވާއިދު ެ
ދނުމާއި ،މި ގަވާއިދުގެ
 32ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ނަމާދުވަގުތު ގެނެސް ި
41

ސ
ޓންޓް ފިޔަވައި ،އެހެން އެއްވެ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން ެ

މކެވެ.
ކޮންޓެންޓެއް ފޮނުވުމަކީ މަނާކަ ެ
ނަމާދު ވަގުތު

.32

(ހ)

ދ
ކރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި އަންނަ ނަމާ ު
ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ު
ނ
ދހައެއް) ސިކުންތު ވަންދެ ް
ނ ،މަދުވެގެން ި ( 10
ގތު ް
ވަގުތުތައް އަންގައިދިނުމުގެ ޮ
ލިޔުންކޮޅެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގއިވާ
ަ

ގޮތުގެމަތިން

ނުވާނަމަ،

ލކޮށްފައި
ޢަމަ ު

އެ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކާމެދު ،އަންނަނިވި އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
()1

ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ ،ނަސޭހަތް ި
ދނުން؛

()2

( 1އެކެއް) ފަހަރަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ނ
ޗެނަލް ގިންތިކުރު ް

( .33ހ)

ކޮންވެންޝަނަލް
ޗެނަލްތަކަކީ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކަމާބެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޚިދުމަތް

މެދުވެރިކޮށް

އިދާރާއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ގިންތިކޮށް

ވ
ހުއްދަދީފައި ާ

ލތަކެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޗެނަ ް
(ށ)

ކޮންވެންޝަނަލް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

މެދުވެރިކޮށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ށ
ތ ް
ވ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާ ަ
ޗެނަލްތައް ގިންތި ކުރެވިފައި ާ
ޝނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ގތް ،ކޮންވެން ަ
ފޯރުކޮށްދީ ،ފަސޭހައިން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ޮ
ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ލައިސަންސް

ލިބިގެން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ

އ
ޗެނަލްތަ ް

މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
އަސާސީ ޕެކޭޖް

( .34ހ)

ކޮންވެންޝަނަލް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ދިނުމުގެ

އަސާސީ

ޕެކޭޖެއް

މ
އ އެން ެ
ކށްފައިވާ ބައިތަ ް
މ ޕެކޭޖް އެކުލަވައިލަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
ހިމަނަންވާނެއެވެި .
ތށެވެ.
މަދުމިނުން ހިމެނޭ ގޮ ަ
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

()1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ މައި ޓީވީ ޗެނަލް؛

()2

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެނަލްގެ އިތުރުން ،މަދުވެގެން
( 3ތިނެއް) ޗެނަލް؛

(ށ)

ނ
ބ ް
ތކާއި ،ގަންނަން ލި ެ
ނންވާ ޗެނަލް ަ
އަސާސީ ޕެކޭޖުގެގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭ ު
ދ
ބނެފަ ަ
ހުންނަ އިތުރު ޗެނަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލި ޭ
ނ
ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތު ް
އިންތިޒާމް ،ކޮންވެންޝަނަލް ީ
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ޗެނަލް ޕެކޭޖް

.35

(ހ)

މި

ގަވާއިދުގެ

34

ކޮންވެންޝަނަލް

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އަސާސީ
މެދުވެރިކޮށް

ޚިދުމަތް

ޕެކޭޖުގެ

އިތުރުން،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ލބިގެންވެއެވެ.
ބއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އެ ފަރާތްތަކަށް ި
ޗެނަލްތައް ،ޕެކޭޖުގެގޮތުގައި ަ
ޕެކޭޖް

ދނަމަ
ޚިދުމަތް ޭ

ނުހަދައި

ބެ ޭ
ލނީ،

އެ

ތން
ފަރާ ު

ލ
ޝނަ ް
ކޮންވެން ަ

އ
ޗނަލްތައް އެއްކޮށް އެ ް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ހުރިހާ ެ
ޕެކޭޖެއްގެގޮތުގައި ދެނީކަމުގައެވެ.
(ށ)

ކޮންވެންޝަނަލް

ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ީ

ފަރާތުން

މީހުން

ރަށްތަކުގައި

ދިރިއުޅޭ

ކޖަކާއެކު ،މި ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަދާ ކޮންމެ ޕެ ޭ
އަސާސީ ޕެކޭޖް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޕެކޭޖްތަކުގައި

ހިމަނައިފައިވާ

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

ޗެނަލްތަކުގެ

ލިސްޓަށް

އތުރެއް
އުނި ި

ގެންނަންވާނީ،

ނށް އެކަ ް
ގއިވާ ފޯމުން ކޮމިޝަ ަ
ަ 5
ނ ހުށަހަޅައި،

ނ
ލިޔުމު ް

ގ
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ،ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުން ހިނގާ ކަމެއް ެ
ސަބަބުން ޗެނަލެއް އުނިވެއް ެ
ޖނަމަ ،ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާ ފޯމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް ު
(ރ)

ބޭސިކް ޕެކޭޖާއި އެހެނިހެން ޕެކޭޖުތަކުގައި ހިމަނާ ޗެނަލްތަކުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ
 20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗެނަލް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ
ސ
ނލް ޑިސްޓްރިބިއުޓިންގ ރައިޓް ް
ރތުން ނުވަތަ ޗެ ަ
ގޮތުގެމަތިން ޗެނަލުގެ ވެރިފަ ާ
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ،އެ ޗެނަލެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން
ވނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
(ބ)

ރ
ލއި ޕެކޭޖަށް އުނިއިތު ު
ނށް އެންގުމަކާ ނު ަ
މތިން ކޮމިޝަ ަ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ގެނެސްފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތަކާއި އަގު

( .36ހ)

ފާސްކުރުން.

އ
ފރާތަކުން އެ ޚިދުމަތެ ް
ލ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ަ
ކޮންވެންޝަނަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނަ ަ
ގންވާނީ،

އަގެއް

މި

ޖދުވަލު
ަ

ގަވާއިދުގެ

6

ވ
ގައި ާ

ގ
"އަގު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް އެ އަގެއް ހުށަހަޅައި ،އެ އަ ު
ގއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު ަ
(ށ)

ނ
ނސް ލިބިފައިވާ ފަރާތު ް
ރބްރޯޑްކާސްޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަ ް
ކޮންވެންޝަނަލް ީ
އެހެން ފަރާތަކަށް ޗެނަލް ވިއްކާނަމަ ،ޗެނަލް ވިއްކަންވާނީ އެއް އުސޫލެއްގެ މަތިން،
އެއް އަގަކަށެވެ.

(ނ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ގުޅޭ
ޚިދުމަތެއް

އެހެން

ފިޔަވައި

އެއްވެސް

ޚިދުމަތެއް

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ

ޚިދުމަތާ

އެއްކޮށްގެން (ޕެކޭޖްކޮށްގެން) ދޭނަމަ ،އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މި

މާއްދާއާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން

އަގު

ފާސްކުރުމެއްނެތި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ނ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ޚިދުމަތް ދީފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު

.37

(ހ)

ލ
( )1ކޮންވެންޝަނަ ް

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޚިދުމަތްދޭ

ނ
ރތު ް
ފަ ާ

ފޮނުވާ

އަޑާއި

އނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ
މަންޒަރުތައް ހުންނަންވާނީ ކޮމި ު
ނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއި ް
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
( )2ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓޭރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ފޮނުވާ
ޓ ނުވަތަ
ކންޓެން ް
ފނުވާ ޮ
ކނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ޮ
އަޑާއި ،މަންޒަރާއި ،އައު ޓެ ް
ސިގްނަލް ހުންނަންވާނީ ،ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއި ް
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

އ
ޑފިނިޝަން ނުވަތަ ހަ ި
ނ ،ސްޓޭންޑަޑް ެ
ވ ގޮތުގެމަތި ް
މި މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތް ާ
ޑެފިނިޝަން

ކަނޑައަޅައިފައި

ނުވަތަ

މި

ހުންނަ

އޯޑިއޯވިޜުއަލް

ނޫންވެސް

ސްޓޭންޑަޑެއްގެ ޚިދުމަތެއްގެގޮތުގައި ތަފާތު އަގެއް ނަގައިގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި،
އެ ޚިދުމަތެއްގެ ފެންވަރު ހުންނަންވާނީ ،ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
މތިން ،މަންޒަރާއި އަޑުގެ ކޮލިޓީ ނުގެއްލޭގޮތަށެވެ.
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
(ނ)

އސަންސް ލިބިފައިވާ ރީބްރޯޑް ާ
ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓޭރިއަލް ލަ ި
ކސްޓަރަކު،

ޗެނަލެއްގައި

މަލްޓިޕްލެކްސިންގ

އޮޕަރޭޝަން

ހިމެނޭ

ގ
ވައްތަރު ެ

ތަފާތު

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

ވނެއެވެ.
ވ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ާ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،އަންނަނި ި
ޝނާއި ސްޓޭންޑަޑް
ގގޮތުގައި ހިމެނޭ ހައި ޑެފިނީ ަ
( )1މަލްޓިޕްލެކްސް ކޮންފިގަރޭޝަން ެ
ނޓް
ކޮންޓެ ް

ޑެފިނީޝަން

ގެ ެ
ނސްދޭންވާނީ،

މަލްޓިޕްލެކްސިންގ

އޮޕަރޭޝަން

މލްޑިވްސް ނުވަތަ
މޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯ
ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ،ކޮ ި
ކ
ނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޓެކްނިކަލް މިންގަނޑުތަ ާ
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއި ް
އދި މަލްޓިޕްލެކްސް ސިސްޓަމް ބަލަހައްޓަން ާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެަ .
ވނީ،
ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓޭރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރީކުއެންސީ ލިބިފައިވާ ޑިޖިޓަލް
ޓެރެސްޓޭރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރެވެ.
( )2މަލްޓިޕްލެކްސިންގ

އޮޕަރޭޝަން

ފަށާނަމަ،

ނުވަތަ

އ
ބަދަލެ ް

ގެންނަނަމަ،

ސންސް ލިބިފައިވާ
އެ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ،ލައި ަ
ޑިޖިޓަލް

ޓްރެސްޓީރިއަލް

ރީ ް
ބރޯޑްކާސްޓަރު،

ކޮމިޝަނަށް

ލިޔުމުން

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.
( )3ޑިޖިޓަލް

ޓެރެސްޓޭރިއަލް

ލައިސަންސް

ލިބިފައިވާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރު،

ހައި

ތ
ކސްޓިންގ ނުވަ ަ
ވތަ ޑޭޓާ ާ
ވތަ ސްޓޭންޑަޑް ޑެފިނީޝަން ނު ަ
ޑެފިނީޝަން ނު ަ
ވަން

ސެގުގެ

ޚިދުމަތްތައް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

ދޭންވާނީ،

އޭގެ

މަންފާ

ފޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބޭނެ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.
ނނަށް އޭގެ އެންމެ ު
ބެލުންތެރި ް
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލު ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ށފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ހުންނަންވާ ީ
އީ.ޕީ.ޖީ އޮޕަރޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،ބޭނުންކޮ ް
ނ،
ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ރ
ލބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކު ާ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .ލައިސަންސް ި
ޑިޖިޓަލް

ޓެރެސްޓީރިއަލް

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ

ޕްރޮގްރާމް

ގައިޑުގައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ގ
ވނީ ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކު ެ
އެކުލަވައިލައިފައި ހުންނަން ާ
ގ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެވޭ
ޕްރޮގްރާމް ގައިޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އަދި ދެފަރާތު ެ
ގޮތެއްގެ މަތިން ،މި ޕްރޮގްރާމް ގައިޑަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ
ޕްރޮޕޯޒަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގައިޑަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.
(ބ)

"އާރލީ

ވޯނިންގ

ލައިސަންސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ލިބިފައިވާ

ސިސްޓަމް"

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކު

އެއް

ޑިޖިޓަލް

ޤާއިމްކުރާނަމަ،

ޓެރެސްޓީރިއަލް
ސިސްޓަމެއް

އެ

ހ
މބެ ޭ
ނވަތަ ދައުލަތުގެ ކަ ާ
ސު ،
ސ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ް
ނ ކޮމިއުނިކޭޝަން ް
ހުންނަންވާ ީ
އިދާރާއިން

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

މިންގަނޑުތަކާ

އެއްގޮތަށް،

އެ

ވަގުތަކު

ނޓެއް "އާރލީ ވޯނިންގ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމް"
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ކޮންޓެ ް
ނޓަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ކޮންޓެ ް
(ޅ)

ނ ފެށުމުގެ ( 2ދޭއް)
"އާރލީ ވޯނިންގ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމް" ބޭނުންކުރަ ް
މަސްދުވަހުގެ ކުރިން،

އެކަމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި ،އެކަމުގެ

ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
(ކ)

ފޮނުވާ މަންޒަރުތަކާއި އެ މަންޒަރުތަކާ ގުޅޭ އަޑުތައް ހުންނަންވާނީ ،އަޑާއި މަންޒަރު
އޒްވެފައެވެ.
ދިމާވާގޮތަށް ނުވަތަ ސިންކްރޮނަ ި

ޖޫރިމަނާ ކުރުން

.38

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ  2ގައިވާ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
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.39

ކށްލުން
ތތަކެއް އެއް ޮ
ފަރާ ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް އެކުގައި،
ނ ،އެކަމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް
އެއް ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭ ީ
ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް އެ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ
ކިބައިގައިވެސް ފުރިހަމަވާނަމަ ،ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދޫކުރުމުންނެވެ.

ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުން

.40

(ހ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

ލިބިފައިވާ

އެ ލައިސަންސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

އެހެން

ފަރާތަކުން

ފަރާތަކަށް

ބަދަލުކުރެވޭ ލައިސަންސް ލިބޭ

ވ
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ާ
ފަރާތަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ ަ 8
ށ
ނނިވި ލިޔުންތައް ކޮމިޝަނަ ް
ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި ،އެކަން ކުރަންވާނީ އަން ަ
ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
()1

ބފައިވާ ފަރާތުގެ
ލ ި
މކަން އެނގޭނެ ލައިސަންސް ި
ނން ި
އެ ޚިދުމަތް ބަދަލުކުރަން ި
ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް ނުވަތަ ހި ް
ނގާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެއް؛

()2

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

ބަދަލުކުރަން

ނވާ
ބޭނު ް

ށ
ތ ް
ފަރާ ަ

މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދޫކޮ ް
ށފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް؛
()3

ބަދަލުކުރެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި
އ ،އެ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް
ފރާތެއް ކަނޑައަޅަ ި
ކޮމިޝަނަށް މުޢާމަލާތްކުރާނެ ަ
ނެތްކަމުގެ ލިޔުން؛

(ށ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބަދަލުކުރާއިރު ،ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސާ
ގުޅޭ

ހުރިހާ

ލިޔުންތައް،

ފަހުން

ހަވާލުވާ

ފަރާތުގެ

ނަމަށް

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ލައިސަންސް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ަ
ފހު ،ލަސްވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ދ
ލައިސަންސް ބަދަލުކުރަން އެދުނު ފަރާތުން ،ކުރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެފަ ަ
ހ
ފ ު
އެހެން މުޢާމަލާތްތައް ،ލައިސަންސް ބަދަލުވި ފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ނިންމުމަށް ަ
އވެ.
ވނެ ެ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
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އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :
ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރުން

.41

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ

.42

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކައުވެދާނެ
އ މެދުވެރިވެގެން އެކަން
ވތަ އެ ނޫންވެސް ކުއްލި ހާލަތެ ް
ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެގެން ނު ަ
ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކޮށްފިނަމަ ،އެ އިރަކު ފޮނުވަމުންދާ ު
ހރިހާ ޗެނަލަކުންވެސް،
ނ
ވހަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަ ް
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ ކޮންޓެންޓް ،ވީ އެންމެ އަ ަ
ފަށަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އ
ތ ް
ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރަންވާނީ ،އެފަދަ ހާލަ ެ
ީ
ކންޓެންޓް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮ
މެދުވެރިވެއްޖެކަން ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ،މަދުވެގެން ( 6ހައެއް)
ގަޑިއިރުވަންދެން ،ކޮންމެ ( 15ފަނަރަ) މިނެޓަކުން ( 1އެކެއް) ފަހަރު ،މަދުވެގެން
( 5ފަހެއް) ސިކުންތު ވަންދެނެވެ.

(ހ)

ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންޓް

ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންޓެއް ބް ޯ
ނނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
މ ،ޤާ ޫ
ރޑްކާސްޓަރެއް ހޯދައިފިނަ ަ
އެއްވެސް ކޮންވެންޝަނަލް ރީބް ޯ
ޓއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ނ ެ
ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ،އެ ލިސްޓެޑް އިވެ ް
ޙައްޤު އެ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރު އަގަކާ ނުލައި ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޯރުވައިދޭ
ލިސްޓެޑް އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ހޯދާ
ނ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ މަދުނޫން ،ދެފަރާތު ް
އެއްބަސްވާ އަދަދެއް ރީބްރޯޑްކަސްޓަރަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންޓެއް ބް ޯ
އެއްވެސް

ކޮންވެންޝަނަލް

ބްރޯޑްކާސްޓަރު

ނޫން

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރެއް
އެހެން

ހޯދައިފިނަމަ،

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދިނުމަކަށް
ނާޅައެވެ.
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ޕަބްލިކް

ލިސްޓެޑް

ސަރވިސް
އިވެންޓެއް

މި މާއްދާ ހުރަހެއް

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ،ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް
ކ ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް
ބްރޯޑްކާސްޓަރު މަޙްރޫމްވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޕަބްލި ް
އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޒަރީޢާއިން ނު ެ
ގނެސްދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް،
ލިސްޓެޑް

އިވެންޓެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަކި

ލ
ކޮންވެންޝަނަ ް

ޙައްޤުތަކެއް

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރު ހޯދުމަކީ މަނާކަމެވެ.
(ރ)

ދ
ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯ ާ
ފަރާތް ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ،އެ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ،އެ އިވެންޓެއް
އިތުރު ފަރާތަކަށް ވިއްކުމުގެ ނުވަތަ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއް ު
ނވެއެވެ.

(ބ)

ލ
ފރާތުން ކޮންވެންޝަނަ ް
ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓަރު

ޚާއްޞަ

ނަގައިގެން

އަގެއް

އެހެންނަމަވެސް،

ވނެ ެ
ނު ާ
އވެ.

ރ
ހައިޑެފިނިޝަން ނުވަތަ ތްރީޑީ ނުވަތަ މި ނޫންވެސް މިފަދަ ޚާއްޞަގޮތަކަށް ދެވޭ އިތު ު
ށ
ހށަހަޅައިގެން ފާސްކުރާ އަގެއް ނެގުމަކަ ް
މޝަނަށް ު
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮ ި
މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ޅ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ގޮތުގެމަތިންކަން،

ލިސްޓެޑް
އ
ެ

އިވެންޓެއް

ޓއް
އިވެން ެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭނީ،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މި

ޙައްޤު

ގަވާއިދުގައިވާ
ވިއްކާ

ށ
ފަރާތަ ް

ސާފުކޮށްދިނުމާއި ،ވިއްކާ ފަރާތާއެކު ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސޮއިކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް ،މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިލުމަކީ އެ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ހޯދާ
ރއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓަ ެ
އަހަރީ ރިޕޯޓް

.43

(ހ)

ކން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަ ު
ޖޫންމަސް ހުސްވުމުގެ ކުރިން ،އެ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާބެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ނ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މނޭނެހެ ް
އަންނަނިވި ބައިތައް ހި ެ
()1

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާން؛

()2

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމަނައިފައިވާ ޕެކޭޖުތަކުގެ
ތަފުސީލު؛
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()3

ޚިދުމަތް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

އބާދީގެ
ާ

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ތ
ޚިދުމަ ް

ނިސްބަތާއި،

ފޯރުކޮށްދިން

ސަރަހައްދުތައް؛
(ށ)

ނވާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ
މި މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ު
 44ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.

އ
މިހާރު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަ ް

.44

ހން
މި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެނި ެ
ލކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް
ކަންކަން ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަ ު
އ
ށތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ކން ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ ު
ވނެއެވެ.
ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަން ާ

ފިޔަވަޅު އެޅުން

.45

(ހ)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ
ޤާނޫނާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މި

ލައިސަންސެއް
ގަވާއިދާ

ދޫކޮށްފައިވާ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

ނ
ކ ް
ފަރާތަ ު
ނ
ކޮމިޝަނު ް

ނިންމައިފިނަމަ ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން
ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެވެ.
()1

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތްދިނުން؛

()2

މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ޝާއިޢުކުރަން އެންގުން؛

()3

ނ
އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ކުރާ ދެވަނަފަހަރު ،ކުށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެގޮތު ް
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުން؛

()4
()5

އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ތިންވަނަ ަ
ފހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،އިންޒާރުދިނުން؛
ލައިސަންސް

ދިނުމުގެ

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،

ޝަރުޠަކާ

ވޭތުވެދިޔަ

ދެފަހަރު

އަހަރު

ނުވަތަ

އެފަރާތަށް

ށވުރެ
އެއަ ް
ލބުނު
ި

އިތުރަށް
ގ
ނ ެ
އާމްދަ ީ

ރ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަ ާ
( 2%ދޭއް އިންސައްތަ) އަށްވު ެ
ނކުރުން؛
()6

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން؛

()7

ނ
އވާ ގޮތުގެމަތި ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގަ ި
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަ ް
ށ ހުށަހެޅުން؛
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ނ
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

.46

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކުރާ

ތާރީޚުން

ގންނެވެ.
ފެށި ެ

މި

ދށް
ގަވާއި ަ

ޢމަލުކުރަން
ަ

ފެށުމާއެކު،

ރ
 3އެޕްރީލް  2012ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ،ނަންބަ ު
އ
އ ގަވާއިދުގެ އެންމެހަ ި
( R-20/2012ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އާއިެ ،
އިޞްލާޙު ބާޠިލުވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ފަށާއިރު ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ،މި ގަވާއިދުގެ
ކންކަން ،މި ގަވާއިދު
މކުރާ ތިރީގައިވާ އެންމެހައި ަ
މށް ލާޒި ް
ދަށުން އަލަށް ކުރު ަ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގ  2ވަނަ ނަ ް
ނ މާއްދާގެ (ށ) ެ
މި ގަވާއިދުގެ  9ވަ ަ
ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަން ަ
ގއިދޭ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން؛

()2

ވ
ނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  11ވަނަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ  9ވަ ަ
ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން؛

()3

ނ
އވާ ގޮތުގެމަތި ް
ކށްފަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
"މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު" ފޯމު؛

()4

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

ލައިސަންސް

ލިބޭ

ފަރާތުން

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ފަރާތް

ށދާނަމަ ،ނުވަތަ
( 14ސާދަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
ނ
ޝނަށް ލިޔުމު ް
ޖނަމަ ،ކޮމި ަ
ނބަރު ބަދަލުވެއް ެ
ނ ނަ ް
އެ ފަރާތާ ގުޅޭ ފޯ ު
އެންގުން؛
()5

ނ
އވާ ގޮތުގެމަތި ް
ކށްފަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ރީބްރޯޑްކާސްޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ހިއްސާ
ދލެ ް
ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ބަ ަ
އގެ ތަފުސީލު ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އެންގުން؛
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()6

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
އވާ ގޮތުގެމަތި ް
ކށްފަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް
ކޮންވެންޝަނަލް ީ
ށ
މތު ކޮމިޝަނަ ް
ޢލޫ ާ
އ އުނިކުރި ޗެނަލަކާބެހޭ މަ ު
ޗެނަލެއް އުނިކޮށްފައިވާނަމަެ ،
ހުށަހެޅުން؛

()7

ނ
ވ ގޮތުގެމަތި ް
ދގައި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މި ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއް ާ
ގއި ،ޗެނަލުގެ
ޕކޭޖުތަކުގައި ހިމަނާ ޗެނަލްތަކު ަ
ބޭސިކް ޕެކޭޖާއި އެހެނިހެން ެ
ޑސްޓްރިބިއުޓިންގ ރައިޓްސް ލި ި
ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ޗެނަލް ި
ބފައިވާ ފަރާތުން،
ށ
އެ ޗެނަލެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނަ ް
ހުށަހެޅުން؛

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުރަން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާ ،ތިރީގައިވާ
ނ
އެންމެހައި އުސޫލުތައް ،މި ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
ވހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވައިލައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދު ަ
()1

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް
ނެޓްވާރކް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ އުސޫލު"

()2

ވ
މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
"ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމުގެ އުސޫލު"

()3

ފއިވާ "ޝަކުވާ
ކށް ަ
މއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
މި ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ ާ
ނޒާމު"
ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ި

ލަފުޒުތަކާއި އޭގެ މާނަ

.47

ޢބާރާތްތަކާއި
ދކު ،އަންނަނިވި ި
ށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނ ަ
ގތަކަ ް
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ޮ
ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.
ބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް
އ އެވަނީ ،ރީ ް
"ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ލިބިގެން އެ ޚިދުމަތް ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނުވަތަ މިހާރުވެސް ފޯރުކޮށްދޭ
ވންޝަނަލް) ގެ ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ
އެހެނިހެން ޓެކްނޮލޮޖީ (ކޮން ެ
ފަރާތަކަށެވެ.
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"ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފްރީކުއެންސީގެ ވަސީލަތް ފިޔަވައި،
އެހެން އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށެވެ.
ވނީ ،ފްރީކުއެންސީގެ ވަސީލަތް
"ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ކޝަން
ގން އަދި ކޮމިއުނި ޭ
ބޭނުންކޮށް ެ

ވސްއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޑިޖިޓަލް
ފ މޯލްޑި ް
އޮތޯރިޓީ އޮ ް

ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށެވެ.
ނންކޮށްގެން ީ
ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭ ު
ކ
ވނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލި ް
"ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ނނަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.
ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާ ޫ
"ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ
ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
"ރީބްރޯޑްކާސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން އެހެން
ބައެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް ،އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނުގެނެސް އަލުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށެވެ.
ފއި އެވަނީ ،ވަޔަރލެސްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ
"ފްރީކުއެންސީ" ކަމަށް ބުނެ ަ
ވަސީލަތަކަށެވެ.
ފނުވާ
"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ޮ
ކގެ މަންޒަރާއި އަޑަށެވެ.
ނ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމްތަ ު
ނ ަ
ފަރާތްތަކަށާއި ،ޚިދުމަތް ލިބިގަ ް
"ވަސީލަތް"

ކަމަށް

އ
ބުނެފަ ި

އެވަނީ،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ސިގްނަލް،

ޚިދުމަތް

ނނަ
ލިބިގަ ް

ނންކުރާ އެންމެހައި އާލާތްތަކަށެވެ.
މށް ބޭ ު
ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
"ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނު)

ގ
ެ

3

ނ
ވަ ަ

އފައިވާ
ދގެ ދަށުން އުފައްދަ ި
މާއް ާ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނަށެވެ.

"ޗެނަލް ރަޖިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ފަރާތަކަށް ،ވަކި ޗެނަލެއް ދެއްކުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ހުއްދައަށެވެ.

30

އަދަދު184 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
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ދިވެހިސަރު ާ

ތކެއް އެއްކޮށްގެން ލިސްޓުކޮށް،
"ޗެނަލް ޕެކޭޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތަފާތު ޗެނަލް ަ
ވަކި ނަމެއްގެ ދަށުން އެއް އަގަކަށް ދޫކުރާ ޕެކޭޖަކަށެވެ.
ށން ފޮނުވޭ
"ޗެނަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަކި ސްޓޭޝަނެއްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަނުގެ ދަ ު
ޓށެވެ.
ކޮންޓެން ަ
ތ މަންޒަރު ކަނޑައިލުމަށްޓަކައި،
ވ އަޑު ނުވަ ަ
ނފައި އެވަނީ ،ފޮނު ާ
"ސެންސަރުކުރުން" ކަމަށް ބު ެ
މި ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކުރެވިފައިވާ އުނިއިތުރު ގެނައުމަށެވެ.
ފއި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް
"ދިވެހި ޗެނަލް" ކަމަށް ބުނެ ަ
ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކަށެވެ.
"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.
"ޓެކްނޮލޮޖީ"

ކަމަށް

އ
ބނެފަ ި
ު

އެވަނީ،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި

ބޭނުންކުރެވޭ

ހުރިހާ

ވަސީލަތްތަކަށެވެ.
ގ
ޓ ކޮންޓްރޯލްކުރުމު ެ
ނ ކޮންޓެން ް
"އެކްސްކުލޫސިވިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއް ފަރާތަކު ް
ބާރަށެވެ.
"ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓީ/ރަށެއް ނުވަތަ އެ ސިޓީ/ރަށެއްގެ
އަވަށަކަށެވެ.
ށ އެކަށައަޅައިފައިވާ
ވނީ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
އ އެ ަ
"ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ނެޓްވަރކް ކުރެހުމަށެވެ.
ހން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ވަކިން،
ށ މީ ު
ބނެފައި އެވަނީ ،އާންމުކޮ ް
"ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް" ކަމަށް ު
އެނދަށް ނުވަތަ ކޮޓަރިއަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް އަގު ނަގައިގެން ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ ހޮޓާ ،ގެސްޓްހައުސް ،އުޅަނދު އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަނަށާއި ،ތަކެއްޗަށެވެ.
ކން
"މަލްޓިޕްލެކްސިންގ އޮޕަރޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފަ އެވަނީ ،ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަ ު
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ނޓް ،އެއްކޮށް އެއް ސްޓްރީމެއްގެގޮތުގައި ،އެއް ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށެވެ.
ފޮނުވާ ކޮންޓެ ް
ނޓުގައި ދައްކާ
އވަނީ ،އެ ކޮންޓެ ް
(އެސް.ޑީ)" ކަމަށް ބުނެފައި ެ

"ސްޓޭންޑަޑް ޑެފިނީޝަން

ލޓީ
މަންޒަރު އެނެލޮގް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތާ އެއްގޮތަށް ،ކޮންޓެންޓުގެ ކޮލިޓީއާއި ފޮޓޯ ކޮ ި
ހުންނަ މިންގަނޑަށެވެ.
"ހައި ޑެފިނިޝަން (އެޗް.ޑީ)"
ފެންވަރަކީ

ސްޓޭންޑަޑް

ކންޓެންޓުގައި ދައްކާ މަންޒަރުގެ
ނފައި އެވަނީ ،އެ ޮ
ކަމަށް ބު ެ

ޑެފިނީޝަނުގެ

ފެންވަރަށްވުރެ

ރަނގަޅު

ފެންވަރެއްގައި

ހުންނަ

މިންގަޑަކަށެވެ.
"ޑޭޓާ ކާސްޓިންގ" ކަމަށް

ލވިޜަން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް
ޓ ެ
ބުނެފައި އެވަނީ ،ޑިޖިޓަލް ެ

ޓެކްސްޓާއި ގްރެފިކްސް ފޮނުވުމަށެވެ.
ނޓަރގްރޭޓެޑް ސަރވިސް ޑިޖިޓަލް
"ވަން ސެގް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އި ް
ނޓްތަކުގެ
ގއި ބޭނުންކުރާ ސެގްމަ ް
އއި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ) ގެ ސިގުނަލު ަ
ޖ ( ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓެކްނޮލޮ ީ
ށވެ.
ތށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސެގްމަންޓަ ެ
ލބޭގޮ ަ
ތެރެއިން މޮބައިލް ފޯނަށް ި
މތު
"އިލެކްޓްރޯނިކް ޕްރޮގްރާމް ގައިޑު (އީ.ޕީ.ޖީ)" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮންޓެންޓުގެ މަޢުލޫ ާ
ޕރޮގްރާމް ޝެޑިއުލް ދައްކުވައިދޭ
ނ ޓީވީ ް
ނޓް ރިކޯޑުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ެ
ހޯދުމަށާއި ،ކޮންޓެ ް
އިލެކްޓްރޯނިކް ޕްރޮގްރާމް ގައިޑަށެވެ.
"ޗެނަލް ޑިސްޓްރިބިއުޓިންގ ރައިޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޗެނަލުގެ ވެރިފަރާތް ފިޔަވައި،
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުމަށެވެ.
އެހެން ފަރާތަކުން ޗެނަލް ރީބް ޯ
ގ ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި
ނފައި އެވަނީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ެ
ބ ެ
"ލިސްޓަޑް އިވެންޓް" ކަމަށް ު
ނލްއަޤްވާމީ އިވެންޓްތަކާއި ،އެފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ،ހަރާކާތްތަކަށެވެ.
ނުވަތަ ހުރެދާނެ ބައި ަ
އ އެވަނީ ،ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ
"ރަސްމީކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުން" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ލައިސަންސެއް

ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމަށެވެ.
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ލިބިގެން،

ކޮމިޝަނުން

ފާސްކޮށްދީފައިވާ

ޕެކޭޖެއްގެ

ލުު1
ޖަދުވަ ު

ފީ
ސްު ު
ުގުލައިސަން ު
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމ ު

ު

ޓ ު
ކޮންވންޝަނަލްުރީބްރޯޑްކާސް ްު
( 1,000/-އއްހާސްުރުފިޔާ) ު

ރަޖިސްޓްރޭޝަންުފީ ު

ލު
ީގުތާވަ ު
ރީުފ ު
އަހަ ު
ން
ނަ ު

ފީ
ރީު ު
އަހަ ު

ދީ
އާބާ ު

1000ު-ު1 .1
ރު
ބަރު ު
5000ު-ު1001
ު .2
ރު
ުު ު
ރު
ު

(ު500/ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ުު
(ު4,500/-ހަތަރުހާސްުފަސްސަތޭކަ)ުރުފިޔާު

 .3މުާލުސިޓީ

(ު150,000/-އއްލައްކަުފަންސާސްހާސް)ުރުފިޔާު

 .4ދުިވހިރާއްޖޭގުސަރަހައްދު ު

ފޔާު
(ު400,000/-ހަތަރުލައްކަ)ުރު ި

ބަ
ނަން ު
ރު
ު

ު

ފީ
ރީު ު
އަހަ ު

ރި
ކޮޓަ ު

 .6ޓޫުރިސްޓްުރިސޯޓްުުު300ު-ު201ކޮޓަރިއާުދމދު

(ު6,000/ހަހާސް)ުރުފިޔާު ުު
(ު12,000/-ބާރަހާސް)ުރުފިޔާ ު

 .5ޓޫުރިސްޓްުރިސޯޓްުުު200ު-ު1ކޮޓަރިއާުދމދު
 .7ޓޫުރިސްޓްުރިސޯޓްުު301ކޮޓަރިންުމަތި

(ު15,000/-ފަނަރަހާސް)ުރުފިޔާ ު

ޑިޖިޓަލްުޓރސްޓީރިއަލްުރީބްރޯޑްކާސްޓިންގުފީު
ރަޖިސްޓްރޭޝަންުފީ

(ު1,000/އއްހާސްުރުފިޔާ)ލު
ީގުތާވަ ު
ރީުފ ު
އަހަ ު

 ު .1ދިވހިރާއްޖޭގުސަރަހައްދު

ޔާ
(ު75,000/-ހަތްދިހަުފަސްހާސް)ުރުފި ު

ތްު
ފދަ ުތަނއްގައި ުދވޭ ުޚިދުމަތއްނަމަު ،މި ުތާވަލު ުއަސްލަކަށް ުބަލައިގން ުއ ުތަނއްގައި ުޚިދުމަ ު
މި ުތާވަލުގައި ުހިމަނައިފައިނުވާ ަ
ރުުކޮމިޝަނަށްުލިބިގންވއވު .
ފޯރުކޮށްދޭުގޮތަކަށްުބަލައިގންުއުުތަނަކަށްުދައްކަންޖހޭުފީުކަނޑައޅުމުގުއިޚްތިޔާ ު

ު
ު
ު
ު
ު

ލުު2
ޖަދުވަ ު

ލު
ީގުތާވަ ު
ނާ ފ ު
ޖޫރިމަ ު

ު

ު
ު #

ނާު
ޖޫރިމަ ު

ދޭު
ހަވާލާ ު
ު
ލު ު
ސީ ު
ފު ު
ތަ ު

ޚީ ު
ތީުސުރު ު
ދާ ު އަރިމަ ު
މާއް ު

ދު ު
އަދަ ު
ާގު ު
ޖޫރިމަނ ު

ހޭު
ދައްކަންޖ ު
ލު ު
އުސޫ ު

ު .1

ު5ވަނަު
މާއްދާގު

ޚިދުމަތްދިނުމުގު
ލައިސަންސް ު
ު

ތު ފާއިތުވާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ ުލައިސަންސް ުނ ިު
ޚިދުމަތްދިނުންު ުު.

ުކޮންމު ު2,000/-

ށ ު
ދުވަހަކަ ްު
ު

(ބ) ު

(ދހާސް)ު
ރުފިޔާއަށްވުރު
ބޮޑުނުވާުއަދަދއް ު

ު .2

ު10ވަނަު

ުފަރާތ ު
އިސް
ވާު
އްު ގަވާއިދުގ ުު 10ވަނަ ުމާއްދާއާ ުއއްގޮތް ު
ން ު
ކަނޑައޅު ު
އފައިނުވުންު ުު.
ނށްުއަންގަ ިު
ގޮތުގމަތިންުކޮމިޝަ ަ

(ދހާސް)ުރުފިޔާ ު

ު13ވަނަު ލައިސަންސްުފީ ު ކަނޑައަޅައިފައިވާުމުއްދަތުގައިުލައިސަންސްުފީު ފާއިތުވާުކޮންމު

ނުދައްކާއޮތްުފީގު

މާއްދާ ު

ު .3

މުޢާމަލާތްކުރާނު

މުޢާމަލާތްކުރާނ ުއިސް ުފަރާތުގ ުމަޢުލޫމާތު ުމިު ކޮންމުފަހަރަކު ު

ު2,000/-

މާއްދާގު
(ބ) ު

ނުދއްކުންު .

ށ ު
ދުވަހަކަ ްު

(ު0.05%ސުމއްު
ޕޮއިންޓްުސުމއްު
ފަހއްު
އިންސައްތަ)ު ު.
މިުގޮތުގމަތިންު
ޖޫރިމަނާކުރވޭނީު
ނުދައްކާއޮތްުފީގު
އަދަދުގުދގުނަު
ތު
ނުވަ ަު
250,000/(ދލައްކަ ު
ފަންސާސްހާސްު
ރުފިޔާ)ު،މިުދު

އަދަދުންކުރުބޮޑުު
އަދަދަކާުހަމައަށވު .
ު .4

ު14ވަނަު ލައިސަންސްު
މާއްދާގު

އައުކުރުން ު

(ށ) ު

ލައިސަންސް ުދޫކޮށްފައިވާ ުމުއްދަތު ުހަމަވުމުގު ކޮމިޝަނަށްު
ސްު
ނުލައިސަން ު
(ު3ތިނއް)ުމަސްދުވަހުގުކުރި ްު
އައުކުރުމަށް ުބޭނުންވާ ުފަރާތްތަކުންު ،އކަމަށްު
އދިުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅައިފައިުނުވުންު ު.

އަހަރީު
ފީގުު0.1%

އންގުމަށްު

(ސުމއްުޕޮއިންޓްު

ކަނޑައަޅައިފައިވާު

އކއްުއިންސައްތަ) ު
ު

މުއްދަތުު
ފާއިތުވގންުހިނގާު
ށ ު
ކޮންމުދުވަހަކަ ްު
ު .5

ު19ވަނަު ލައިސަންސްު
މާއްދާގު
(ހ) ު

ލިބިފައިވާު

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ

ސާު
ލައިސަންސް ުލިބިފައިވާ ުފަރާތަކުން ުހިއް ު

ދލުކުރާތާ ުގިނަވގން ުު7
ބަދަލުކޮށްފިނަމަު ،ބަ ަ
ސާުު
ފަރާތުގ ުހިއް ު
(ހަތއް) ުދުވަހުގ ުތރޭގައި ުއ ުބަދަލއްގު
ނ ު
ބަދަލުކުރު ްު

ތަފުސީލު

ުކޮމިޝަނަ ްު
ށ

އަންގައިފައިނުވުން.
ު .6

ުޚިދުމަތްދިނުމުގުު ފާއިތުވާުކޮންމު
ށ ު
ދުވަހަކަ ްު

ު

ުލިޔުމުންު

ު

އއްބަސްވުން ު

ޗނަލއްުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުންު ު.

(ދހާސް)ުރުފިޔާ ު

(ނ) ު

ު

ު23ވަނަު ޚިދުމަތްު
މާއްދާގު

މދުކަނޑައިލުން ު

(ހ) ު
ު .8

ު23ވަނަު ޚިދުމަތްު
މާއްދާގު
(ށ) ު

ު .9

(ދހާސް)ުރުފިޔާ ު

ސްު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ ުޙައްޤު ުލިބިފައި ުނ ްު
ށ ު ު2,000/-
ތު ކޮންމުޗނަލަކަ ްު
ު20ވަނަު ޗނަލް ުރައިޓް ު
މާއްދާގު

ު .7

ު2,000/-

މދުކަނޑައިލުން ު

ވަގުތީގޮތުން ުޚިދުމަތް ުމދުކަނ ަ
ޑއިލާ ުތާރީޚު ު،ކޮންމުފަހަރަކު ު
ށު
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ުމުއްދަތުގައި ުކޮމިޝަނަ ްު

މާއްދާގު
(ހ) ު

(ދހާސް)ުރުފިޔާ ު

އަންގައިފައިނުވުންު .
ބާރު ުނުފޯރުވޭ ުކަމއްގ ުސަބަބުން ުޚިދުމަތްު ކޮންމުފަހަރަކު ު
މދުކނޑުނު ުނަމަވސްު ،ކޮމިޝަނަށް ުއކަންު

ވތަުކަނޑައިލުންު .
ނުހިމނުންުނު ަ

ު1,000/(ދހާސް)ުރުފިޔާ ު

އަންގައިފައިނުވުންު .

އ ު ޕަބްލިކްުސަރވިސްުބްރޯޑްކާސްޓަރުގުޗނަލްު
ު27ވަނަުު ދިވހިުޗނަލްތަ ްު

ު2,000/-

ފާއިތުވާ

ުކޮންމު ު2,000/-

ށ ު
ދުވަހަކަ ްު
ު

(ދހާސް) ުރުފިޔާު
އަށްވުރ ުބޮޑުނުވާު

އަދަދއް ު
ޓށްު
ު31 ު .10ވަނަު ކޮންޓން ަ
މާއްދާގު

އުނިއިތުރުު

(ނ) ު

ނ ު
ގނައު ްު

ނޓްުފޮނުވުން.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުންުމަނާުކޮންޓ ް

މަނާ ުކޮންޓންޓ ްު
އު ު2,000/-
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާު
ކޮންމުމިނޓކަށްު ު
ު

(ދހާސް) ުރުފިޔާު
އަށްވުރ ުބޮޑުނުވާު
އަދަދއް ު

ތ ު
ު32 .11ވަނަު ނަމާދުުވަގު ުު

ގަވާއިދާ ުއއްގޮތަށް ުނަމާދު ުވަ ު
ގތު ުއަންގައިދޭު ކޮންމުފަހަރަކު ު
ލިޔުންކޮޅުުގނސްނުދިނުންު .

މާއްދާގު

ު2,000/(ދހާސް)ުރުފިޔާ ު

(ށ)ުގު
ު 2
ު35 .12ވަނަު ޗނަލްުޕކޭޖް ު

ކޮމިޝަނުގ ުހުއްދަނތި ުޗނަލް ުޕކޭޖަށްު ކޮންމުފަހަރަކަށް ު 2,000/-
އުނިއިތުރުުގނައުންު ު.

މާއްދާގު
(ބ) ު

ު

ު36 13ވަނަު ޚިދުމަތުގު

ު

(ދހާސް)ުރުފިޔާ ު

މާއްދާގު

ބާވަތްތަކާއިުއަގުު

(ރ) ު

ފާސްކުރުން ު

ކޮމިޝަނުން

ނވާ
ުފާސްކޮށްފައި ު

ޚިދުމަތަކަށްުނގުންު .

ުއަގއް ު،ކޮންމުފަހަރަކަށް ު 2,000/-
(ދހާސް)ުރުފިޔާ ު
ު

ލުު3
ޖަދުވަ ު

ު
ު
ު
ު

ު

ލުު4
ޖަދުވަ ު

ލުު5
ޖަދުވަ ު

ލުު6
ޖަދުވަ ު

ލުު7
ޖަދުވަ ު

ން
ރު ު
ނުކު ު
ތުުއިޢުލާ ު
ހާލަ ު
ލިު ު
ކުއް ު

ތު
ހާލަ ު
ލިު ު
ކުއް ު
NATIONAL EMERGENCY

