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 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

 

 

 

 އްދާގެ މާ ވަނަ 46 ގެ( ޤާނޫނު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ) 2010/16 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ 

  ،ކަނޑައެޅުމާއި އުސޫލުތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ދަށުން

 ،އިލެހެއްޓުމާބެ ަކނޑައަޅައި އުސޫލުތައް ޚިދުމަތްދޭނެ އެ ،ތަންފީޒުކުރުމާއި އުސޫލުތައް އެ

  ތެއްގައިމަންފާހުރިގޮ ފަރާްތަތކަށް ޚިދުމަތްލިބިގަންނަ އެ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ

 ކަމާއެކު ންސާފުވެރިއި ވާދަވެރިކަމާއި ،ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި މަގު  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޚިދުމަތް އެ

 ކުރަންޖެހޭ ންކުރިއެރުވުމުގެގޮތު ކަންކަން އެ ،ޚިދުމަތްދިނުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 .ގަވާއިދެވެ ބަޔާންކުރުުމގެ ކަންކަން އެންމެހައި

 (ހ)

 

 

 

 

 

 ތަޢާަރފާއި ނަން .1

 

 .އެވެ"  ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ " ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި
 

   (ށ)

 ރާއްޖޭގައިދިވެހި މަގުފަހިކުރުމުގެގޮތުން ކަންކަމަށް އަންނަނިވި ،ޞަދަކީމަޤު ގަވާއިދުގެ މި

 .ހިންގުމެވެ ތަރައްޤީކޮށް އެކަން ،އެކަށައަޅައި ސިޔާސަތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 މަޤުޞަދު .2

 ޢުލޫމާތުމަ ބަރާއިޚަ އެންމެންނަށް އާންމުކޮށް މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނީ

 ؛ށްދިނުންއިތުރުކޮ ފުރުަޞތު މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ،ފުރުަޞތާއި އުނގެނުމުގެ ،ރުމާއިފެތު

  (ހ)

 ރިވާދަވެ ބޭނެލި ޚިދުމަތް އެ އަގެއްގައި އެކަށީގެންވާ ފަރާްތތަކަށް  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް

 ފަހިނުވާނެ މަގު ކޮންްޓރޯލްކުރުމަށް ޚިދުމަތް އެ ބަޔަކު ވަކި ،އުފެއްދުމާއި މާޙައުލެއް

   ؛ކަނޑައެޅުން ލުތައްއުސޫ

   (ށ)

 އެކަންކަން  ،ބަލައި ޝަކުވާތައް އުފެދޭ ،ދެމުންދާއިރު ޚިދުމަތް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ؛އެކަށައެޅުން ނިޒާމެއް ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ

   (ނ)

   (ރ) ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ ގަވާއިދުތަކާ  ތަކާއިޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
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  ؛ވަޅުއެޅުންފިޔަ

 ކަށް ފަރާތްތަ ޚިދުމަތްދޭ ،ކޮންޓެްނޓް  ބޭނުންވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ދާއިރާގައި  މި ،ފަހިކޮްށދިނުމާއި މަގު ލިބޭނެ އުސޫލަކުން އިންސާފުވެރި

 ؛ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތައް ނުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އެކްސްކުލޫސިވިޓީއަށް
 

   (ބ)

 ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތައް  .3 . ބެހިގެންވެއެވެ ބަޔަކަށް( ދޭއް) 2 ޚިދުމަތް ސްޓްކުރުމުގެރީބްރޯޑްކާ

ކޭޝަން އުނިކޮމި ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

 ތިންތުގެމަވާ ގޮއޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެކުލަވައިލައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތް

 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ޓެކްނޮޮލޖީ މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.

   (ހ)

 ޓެކްނޮލޮޖީ  ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކޮންވެންޝަނަލް 

 .ންރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު މެދުވެރިކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އެއްވެސް އެހެން ،އިފިޔަވަ
 

   (ށ)

 ބަޔަކަށް( ދޭއް) 2 ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބަލައި ސަރަހައްދަށް ނުމުގެޚިދުމަތްދި

 .ބެހިގެންވެއެވެ

 ލައިސަންސްގެ ބާވަތްތައް .4

   (ހ) .ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ރާއްޖެއަށް މުޅި

 .ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ރަށްަތކަކަށް ވަކި ނުވަތަ ރަށަކަށް ވަކި
 

   (ށ)

 އި ވާއިދުގަގަ މި އެކަމަށް ،ދޭންވާނީ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ކުރާ ދޫ ޝަނުންކޮމި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ،އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 . ލިބިގެންނެވެ" ލައިސަންސް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެރީ"

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް  .5 (ހ)

 

 ރުމުގެ ކާސްޓްކުރީބްރޯޑް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެރެސްޓީރިއަލް ޑިޖިޓަލް އިދިވެހިރާއްޖޭގަ

 ރެސްޓީރިއަލްޓެ ޑިޖިޓަލް" ދޫކުރާ ކޮމިޝަނުން ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް މި ދޭންވާނީ ޚިދުމަތް

 .ލިބިގެންނެވެ "ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 (ށ)

  ށްއެކަމަ ،ދޭންވާނީ ޚިދުމަތް ސްޓްކުރުމުގެރީބްރޯޑްކާ ކޮންވެންޝަަނލް ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ރާ ދޫކު ކޮމިޝަނުން ،އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

 .ލިބިގެންނެވެ" ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމުގެ ންވެންޝަނަލްކޮ"

   (ނ)
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 R-20/2012 ނަންބަރު ގަވާއިދު ،ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް މި

 ކޮމިޝަނުން ބްޯރޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ދަށުން ގެ( ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ)

 ،މެޭނނީހި ފަރާތްތައް ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ

 އަދި . ގޮތުގައެވެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޮންވެންޝަނަލް

  މުއްދަތަށް ލައިސަންސްތަކުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ށްފަރާތްތަކަ އެ

 .ދެމިއޮންނާނެއެވެ ލައިސަންސްތައް އެ

   (ރ)

 އިދޭފޯރުވަ ޚިދުމަތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ނެތި ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 .ނެއެވެކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ފަރާތްތައް

 

   (ބ)

 ކްނޮޮލޖީ ޓެ ޓީރިއަލްޓެރެސް ޑިޖިޓަލް، ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ލިބޭ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ގައިނެޓްވާރކު އެ ،އޮޕަރޭްޓކުރުމާއި ނެޓްވާރކް ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ މެދުވެރިކޮށް

 ށްއުޫސލަ އެ ،ޝާއިޢުކޮށް ކޮމިޝަނުން ، އުސޫލެއް ހިމަނާނެގޮުތގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
 

ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް  .6

ނެޓްވާރކް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ 

 އުސޫލު

 ށްކުންފުންޏަކަ ،ދެވޭނީ ޚިދުމަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

  .ސޮސައިޓީއަކަށެވެ ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ
 

 ޚިދުމަތްދެވޭނެ ފަރާތްތައް  .7

 ތިރީގައި ،ދެވޭނީ ލައިސަންސް ީރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދަށުން ވާއިދުގެގަ މި

 . ފަރާތްތަކަށެވެ ފުިރހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ  .8 (ހ)

 ފަރާތުގެ  ޝަރުުޠތައް 

 ތަނުވަ ޏެއްކުންފުން ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ،ފަރާތަކީ އެދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

 ތުގެފަރާ އެ ،ސޮސައިޓީއެއްނަމަ ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ލިމިޓެޑް ޕަބްލިކް

 ނޭހިމެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ތެރޭގައި ޞަދުަތކުގެމަޤު ގަވާއިދުގެ ހިންގާ

 ؛ފަރާތަކަށްވުން

(1)   

 އެހެން ޚިދުމަތްދޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ  މުގެރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު

 ނުވަތަ ހިއްސާއެއް އެއްވެސް ސޮސައިޓީއެއްގެ ކޯޕަރޭޓިވް  ނުވަތަ ފުންޏެއްގެކުން

 ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް އޮތް ހިއްސާ މީހެއްގެ އޮތް މަޞްލަޙަތެއް މާލީ

(2)   
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 ؛ނުވުން ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި

 ތަ ނުވަ ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭ ހިއްސާ މުވައްޒަފެއްގެ އެއްވެސް ކޮމިޝަނުގެ

 ؛ނުވުން ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ރޭޓިވްކޯޕަ

(3)   

 ގައި ފުންޏެއްކުން ޚިދުމަތްދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ނޭ ހިމެ ހިއްސާ މީހެއްގެ ހިއްސާއޮތް ސޮސައިޓީއެއްގައި ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ

 ؛ނުވުން ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް

(4)   

 ހުގެ މަސްދުވަ( ބާރަ) 12 ވޭތުވެދިޔަ ،ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާ އެދި ލައިސަންސަށް

( އިދުގަވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ) R-20/2012 ނަންބަރު ގަވާއިދު ،ތެރޭގައި

" އިސަންސްލަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ " ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ނުވަތަ

 އި އެއްކަމުގަޮސސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ  އިކުންފުންޏެއްކަުމގަ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ 

 ؛ނުވުން

(5)   

 ފުންޏެއްގައިކުން ބަޔާންޮކށްފައިވާފަދަ  ނަންބަރުގައި ވަނަ (4)ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި

 މެނޭހި ހިއްސާ މީހެއްގެ އޮންނަ ހިއްސާ  ސޮސައިޓީއެއްގައި ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ

 ؛ނުވުން އިސޮސައިޓީއެއްކަމުގަ ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް

(6)   

 ކީފުނިތަކަކުން ޓެޑްލިމި ޕަބްލިކް ވިއްކާ ހިއްސާ އިލައިގެންހުޅުވަ އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ހިއްސާއޮތް  ދަށުން ަނންަބރުގެ ަވނަ (6) ،(4)، (3)، (2) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި

 .ނެއެވެނުެބލޭ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް
 

   (ށ)

  ވާ ގައި 3 ވަލުޖަދު ގަވާއިދުގެ މި  ،ށަހަޅާނީހު އެދި ލައިސަންސަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 .އިންނެވެ" ފޯމު  އެދޭ ލައިސަންސަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ"

 ލައިސަންސަށް އެދުން  .9 (ހ)

 .ނެއެވެށަހަޅަންވާހު ލިޔުންތައް އަންނަނިވި ،ފޯމާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

  ،ރާތްތައްފަ އެދޭ ލައިސަންސަށް ޑްކާސްޓްކުރުމުގެރީބްރޯ ޓެރެސްޓީރިއަލް  ޑިޖިޓަލް ،އަދި

  .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ އިން (10) ،(8) ،(7) ،(6) އަކުރުގެ މި

   (ށ)
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 ގަނޑު ތައް އެނގޭނެ އަސްލެއްކަން ،އިދާރާއަކުން ކަމާބެހޭ ،ކުންފުންޏެއްނަމަ

 އިދުގެގަވާ އަސާސީ ،ނަކަލަކާއި ގަވާއިދުގެ ހިންގާ  ކުންފުނީގެ ،އިފައިވާޖަހަ

  ؛ޕްރޮފައިލް ކުންފުނީގެ، ކާއިނަކަލަ ރީގެރަޖިސްޓަ ،ކާއިނަކަލަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ލިޔުން އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ،އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު  ހިއްސާދާރުންގެ

 ކޮށްއާންމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރާތަކީ  އެދޭ ލައިސަންސަށް، އެހެންނަމަވެސް

 ނީގެ ކުންފު، ކުންފުންޏެްއނަމަ ލިމިޓެޑް ކްޕަބްލި ވިއްކާ ހިއްސާ އިލައިގެންހުޅުވަ

 އިވާގަނެފަ ހިއްސާ ގިނަ އަށްވުރެ( އިންސައްތަ ފަހެއް) %5  ގެހިއްސާޖުމްލަ

 ލިޔުން އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ،އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާދާރުންގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

 

 

(2)   

 ންގައިދޭއަ އަސްލެްއކަން އިދާރާއަކުން ކަމާބެހޭ ،ސޮސައިޓީއެއްނަމަ ކޯޕަރޭޓިވް

 ،ކަލަކާއިނަ ގަވާއިުދގެ ހިންގާ ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭިޓވް ،އިފައިވާޖަހަ ތައްގަނޑު

 ؛ޕްރޮފައިލް ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް، ކާއިނަކަލަ ރީގެރަޖިސްޓަ

(3)   

 ،މަތްދޭނަޚިދުމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޮންވެްނޝަނަލް ރިސޯޓެއްގައި ޓޫރިސްޓް

 ،އިދޭއަންގަ އަސްލެއްކަން ހުއްދައިގެ ރަސްމީ ދޫކޮްށފައިވާ ށްހިންގުމަ ތަން

   ؛ޕްރޮފައިލް ކާއިނަކަލަ އިފައިވާޖަހަ ތައްގަނޑު

 

(4)   

 ،ކޮށްރަޖިސްޓްރީ ނިޝާން ނަމާއި ވިޔަފާރި ބޭނުންކުރާނެ  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި

 އިގެކުލަ ނިޝާނުގެ، ކާއިނަކަލަ އެއްގޮތް އަސްލާ ލިޔުމުގެ ދޫކުރި އެކަމަށް

 ؛ކޮޕީ ސޮފްޓް ތަކެތީގެ އެ ،ނަކަލަކާއި

(5)   

 ގެލާތްތަކުއާ ޭބނުންކުާރނެ ޕްލޭނާއި ޓެކްނިކަލް އިފައިވާރާވަ ޚިދުމަތްދިނުމަށް

 ،ޕްލޭނާއި ޓެކްނިކަލް ރާވައިފައިވާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ) ސީލުތަފު

 )ކަންއެ ގައިހާލަތު އެމަރޖެންސީ، އިއެރުވުމަށާ ނަމާދުވަގުތު ،ސެންސަރުކުރުމަށާއި

 ؛(ސީލުތަފު އާލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށް

(6)   

  ،ޓުމާއިބެހެއް ހަަމޔަށް އާލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ސެންސަރުކުރުމަށް އިޚިދުމަތްދިނުމުގަ

 އިންތިޒާމް  ސެންސަރުކުރެވޭނެ ބޭނުންޮކށްގެން ތްތައްއާލާ އެ

  ؛ސީލުތަފު އިފައިވާގޮތުގެއްސަހަމަޖަ

(7)   
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 ންތިޒާމް އި ގެނެސްދޭނެ އަޑު ަބންގީގެ ނުވަތަ ލިޔުން  އިދޭއަންގަ ނަމާދުވަގުތު

 ؛ސީލުތަފު އިފައިވާގޮތުގެހަމަޖައްސަ

(8)   

  ނެ މުޢާމަލާތްކުރާ ކަނޑައަޅައި ދަށުން ާމއްދާގެ ވަނަ 10 ގަވާއިދުގެ މި

 ގެ ޓުޕާސްޕޯ ުނވަތަ ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ފަރާތުގެ އިސް

 ؛ލިޔުން ނެތްކަމުގެ އިޢުތިރާޒެއް ގެފަރާތު އެ ،ނަކަލަކާއި

(9)   

 ބެން ލި  ގަންނަން ،ޗެނަލްތަކާއި ހުށަހަޅާ ދައްކަން ގެގޮތުގައިޕެކޭޖު އަސާސީ

 ؛ަމޢުލޫމާތު ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރު ހުންނާނެ

(10)   

 މުގެސްޓްކުރުީރބްރޯޑްކާ ،ޗެނަލްތައް ހިމަނާ ޚިދުމަތުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ؛ލިޔުން ވާކަމުގެލިބިފައި ހުއްދަ

 

 

 

  

   

(11)   

 (ށްކުލަކޮ) ކޮޕީ ހާޑް ކޮޕީއާއި  ސޮފްޓް ލޯގޯގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޗެނަލް

 ؛(ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

(12)    

 ،އެކުބައިތަކާ މަތީގައިވާ ،ފަރާތަކުން އެދޭ ލައިސަންސަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޑިޖިޓަލް

 .ނެއެވެށަހަޅަންވާހު ތައްޔާރުކޮށްފައި ޕްރޮޕޯޒަލެއް ށްހިމެޭނގޮތަ ލިޔެކިޔުންތައް އަންނަނިވި

   (ނ)

 (1) ؛ލައިސަންސް ފްރީކުއެންސީ

 

 

 

 

 

   

    (2) ؛ސްޕެސިފިކޭޝަން ގެސިސްޓަމު ޓްރާންސްމިޓިންގ

    (3) ؛ޕްލޭން ޕްރޮކިއުމަންޓް އިކުއިޕްމަންޓް

    (4) ؛ހިސާބު މާލީ އަހަރުދުވަުހގެ( ފަހެއް) 5 ފާއިތުވި

 މަތްޚިދު ގެރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ޓެރެސްޓްރިއަލް ޑިޖިޓިއަލް، އިޕްލޭނާ ނަސްބިޒް

 އިފައިވާހަދަ އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު ފޮނުވާނެ ކޮންޓެންޓް މެދުވެރިކޮށް

 ؛ކޮޕީ އެގްރިމަންޓްތަކުގެ

(5)    

    (6)  ؛(ޕީ.އާރު.އީ) ރޕަވަ ރޭޑިއޭޓެޑް އެފެކްޓިވް

    (7)  ؛ޗާޓު ލަފާކުރާ ސަރަހައްދު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޚިދުމަތް

    (8)   ؛ޑިރެކްޝަންސް ،ހައިޓްސް ،ޕެޓާން އެންޓެނާ

 .ކޯޑިނޭޓު  ޗެނަލްތަކުގެ ޓަވަރުތަކާއި

 

 

 

(9)    

 އެދި  އިސަންސަށްލަ ،ހުށަހަޅާއިރު ފޯމު އެދޭ ލައިސަންސަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ،އިފައިނުވާނަމަށަހަޅަހު ލިޔުމެއް ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުގައި މި ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް

  ފަރާތުން  އެ އަދި ،އިއަންގަ އެކަން ކޮމިޝަނުން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި އެދި ލައިސަންސަށް

   (ރ)
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 ކޮމިޝަނަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ( ތިރީސް) 30 ފުރިހަމަކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް އެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ޔުމަކުންލި ނިންމުން ޝަނުގެކޮމި ފަރާތަކަށްވެސް ހުރިހާ ހުށަހަޅާ އެދި ލައިސަންސަށް

 ށްދޫނުކުރުމަ ލައިސަންސެއް. އަންގަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30

 މުގައި ލިޔު އެ ،ސަބަބު ނިންމި ދޫނުކުރަން ަލއިސަންސް ،ނިންމައިިފނަމަ ކޮމިޝަނުން

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

   (ބ)

 ރާތަށް ފަ އެ އިފައިވާކަންނިންމަ ށްދޫކުރުމަ ލައިސަންސް ފަރާތަކަށް ވަކި ކޮމިޝަނުން

 ނަށްކޮމިޝަ ފީ  ލައިސަންސް ،ފަރާތުން އެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 އަންގާތާ

 . ދައްކަންވާނެއެވެ

   (ޅ)

 އެދި ސަންސަށްލައި ފަރާތުން އެ ،ނުވާނަމަ ޢަމަލުކޮށްފައި ގޮތަށް ގައިވާ( ޅ) މާއްދާގެ މި

 .ާބޠިލުވާނެއެވެ  ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި
 

   (ކ)

 ކޮމިޝަނާ  ،ފަރާތަކުންވެސް ކޮންމެ ލިބޭ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 މުޢާމަލާތްކުރާނެ" ގައިވާ 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކަނޑައަޅައި ފަރާތެއް މުޢާމަލާތްކުރާނެ

 .ވެހަޅަންވާނެއެހުށަ ެއކަން ކޮމިޝަނަށް ،ފުރިހަމަކޮށްފައި" ފޯމު މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ އިސް

މުޢާމަލާތް ކުރާނެ އިސް ފަރާތެއް  .10 (ހ)

 ކަނޑައެޅުން 

 ،ނަމަވެރިވެއްޖެއުޒުރު ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަރާތް ކަނޑައަޅާ ފަދައިން ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި

 އެހެން  ޔަތުމަސްއޫލިއް މި  ވަގުތީޮގތުން ،ބަދަލުކުރާނަމަ ފަރާތް މުޢާމަާލތްކުރާ ނުވަތަ

 އިދުގެ ގަވާ މި ،ބަދަލުކުރަންވާނީ ފަރާތް މުޢާމަލާތްކުރާ ނުވަތަ  ހަވާލުކުރަންވާނީ ފަރާތަކާ

 ވެރިކޮށް މެދު" ފޯމު މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ އިސް މުޢާމަލާތްކުރާނެ" ގައިވާ 4 ޖަދުވަލު

 .އެންގުމަށްފަހުގައެވެ ކޮމިޝަނަށް

   (ށ)

( ސާދަ) 14 ފަރާތް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތުން  ލިބޭ ލައިސަންސް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

 ފޯނު  ޅޭގު ފަރާތާ އެ ުނވަތަ ،ބޭރަށްދާނަމަ ދިވެހިރާއްޖެއިން މުއްދަތަކަށް ދިގު ވަހަށްވުރެދު

 .ވެއަންަގންވާނެއެ އެކަން ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން ،ބަަދލުވެއްޖެނަމަ ނަންބަރު

   (ނ)

 ގެ މިޝަނުކޮ ފަރާތް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ފަރާތުން ލިބޭ ލައިސަންސް

 ލޫމާތުމަޢު ކޮށްހާޒިރު ހިއްސާދާުރން ކުންފުނީގެ ،ާހލަތުގައި ޖަާވބުދާރީނުވާ ތަކަށްއެންގުން

 .  ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު  ސާފުކުރުމުގެ

   (ރ)
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 ގޮތުގެމަތިން އިވާގަ 2 ޖަދުވަލު ،ވެއްޖެނަމަޚިލާފު މާއްދާއާ މި ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

 .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

   (ބ)

 ޔާންކުރާ ބަ މާއްދާގައި ވަނަ 8 ގަވާއިދުގެ މި ،ދޫކުރާނީ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ސްފީލައިސަން ބަޔާންކުރާ މާްއދާގައި ވަނަ 13 ގަވާއިދުގެ މި ، ށްފުރިހަމަކޮ ޝަރުޠުތައް

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 ލައިސަންސް ދޫކުރުން .11

( ދިހައެއް) 10 މުއްދަތަކީ ލައިސަންސްގެ ވޭދޫކުރެ ީރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮންވެންޝަނަލް

 .ދުވަހެވެއަހަރު

 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު  .12 (ހ)

( ހައެއްދި) 10 މުއްދަތަކީ ލައިސަންސްގެ ދޫކުރެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް

  ،ންކުރި ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ  ފްރީކުއެންސީ އަދި. ދުވަހެވެއަހަރު

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް އައުކުރުމަކީ ލައިސަންސް އެ

   (ށ)

 ލައިސަންސް ފީ .13 (ހ) .ބެހިެގންވެއެވެ ބަޔަކަށް( ދޭއް) 2 ފީ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

    (1) . ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ދައްކަންޖެހޭ ދޫކުރާއިރު ލައިސަންސް

    (2) .ފީ އަހަރީ ދައްކަންޖެހޭ ށްލައިސަންސަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 އަލްޓެރެސްޓީރި ޑިޖިޓަލް ،ޚިދުމަތަށާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޮންވެންޝަނަލް

 ފީ އަހަރީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްޭރޝަން ދައްކަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ގައިވާ 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ދައްކަންވާނީ

   (ށ)

 ހުގެ މާރިޗުމަ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ،އަހަރީފީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ނިޔަލަށް

   (ނ)

 ހޯދާ ސްލައިސަން އަލަށް ،އޮތްނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން  ގައި( ނ) މާއްދާގެ މި

 ފީއާއި އަހަރީ ދަްއކަންޖެހޭ މުއްދަތަށް އޮތް ބާކީ އަހަރުގެ އެ ފަރާތްތަކުން

 .ދައްކަންވާނެެއވެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީ

   (ރ)

 ،ނަމަކައިފައިނުވާދައް ފީ އަހަރީ  ހަމަވާއިރު  މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ނ) މާއްދާގެ މި

 .ރެވޭނެއެވެކު ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

   (ބ)
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 ބުންސަބަ ނުދެއްކުމުގެ ފީ  އަހަރީ، ހަމައަށް ފެށުމާ ޢަމަލުކުރަން އިދަށްގަވާ މި

 ދައްކާ  ފައިސާ ،ންފަރާތްތަކު ނުދައްކާއޮތް ޖޫރިމަނާ ެތރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާވެފައިވާ

 އަދި  .ންވާނެއެވެދައްކަ ކޮމިޝަނަށް އަދަދު ޖުމުލަ ޖޫރިމަނާގެ އިފައިވާއަރަ ހަމައަށް ދުވަހާ

 އިތުރުވާނަމަ  އަށްވުރެ( ރުފިޔާ ފަންސާސްހާސް  ދެލައްކަ) -/250,000 އަދަދު މި

 .އެވެ( ރުފިޔާ ފަންސާސްހާސް ެދލައްކަ) -/250,000 ދައްކަންޖެހޭނީ

   (ޅ)

 ންސްގެލައިސަ ވާދޫކޮށްފައި ،ބޭނުންވާނަމަ އައުކުރުމަށް ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ލިޔުމުން  ށް އައުކުރުމަ ލައިސަންސް ،ކުރިން ހުގެމަސްދުވަ( ތިނެއް) 3 ހަމަވާން މުއްދަތު

 ވެސްއެކަން ،މަބޭނުންނުވާނަ އައުކުރަން ލައިސަންސް ،އަދި. ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

 .އަްނގަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް މުއްދަތުގައި މި

 ލައިސަންސް އައުކުރުން .14 (ހ)

 ން އުކުރައަ ލައިސަންސް ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ގައި  2 ލުޖަދުވަ ގަވާއިދުގެ މި ،އައުކޮށްދެވޭނީ ލައިސަްނސް ،ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ

 ދި އެ އައުކުރުމަށް ލައިސަންސް ،ދެއްކުމަށްފަހު ފީ ޖޫރިމަނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

   (ށ)

 ބަލައެއް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ރަންއައުކު ހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ

 .  ނުގަނެވޭނެއެވެ

   (ނ)

 އިސަންސްގެ ލަ ،ޝަރުޠަކާ ތެރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދިނުމަށް ލައިސަންސް

  .ނުދެވޭނެއެވެ އައުކޮށެއް ލައިސަންސް ،ވެއްޖެނަމަޚިލާފު ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ

   (ރ)

 ގުޅިގެން  މަކާކަ ތެރެއިން ަކންތައްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ،މައްކައިފިނަނުދަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ،ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ

 އިޚްތިޔާރު  ހިފެހެއްޓުމުގެ ލައިސަންސް މުއްދަތަށް ުދވަހުގެ( ނުވަދިހަ) 90 ގިނަވެގެން

 .ލިބިެގންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

 ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން  .15 (ހ)

 ލައިސަންސް  ،ބަޔާންކޮްށފައިވީަނމަވެސް އެހެން ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ން ކޯޓު ،ނަމަހުށަހެޅިއްޖެ ކޯޓަށް  ބާޠިލުކުރުމަށް ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފައިވަނިކޮށް

 .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ ލައިސަްނސް ނިމެންދެން ވަކިގޮތެއް

   (ށ)
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 ނޫނާއިޤާ  ތަކުންފަރާ ދޫކޮށްަފއިވާ ލައިސަންސް ،ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މުގެރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު

 އެންގުމުންވެސް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަދި ،ޚިލާފުވާނަމަ ތަކުރާރުކޮށް ގަވާއިދާ

 ،ފަހުސްކުރުމަށްފާ އަޣުލަބިއްޔަތުން މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ ކޮމިޝަުނގެ ،ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ

 ށްމުއްަދތަކަ ގިނަނުވާނެ ދުވަހަްށވުރެ( ވަދިހަ ނު) 90 ލައިސަންސް ފަރާތުގެ އެ

 . ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ ހިފެހެއްޓުމަށް

   (ނ)

 މުގެ ސްޓްކުރުރީބްރޯޑްކާ ،މެދުވެރިވެއްެޖނަމަ  ހާލަތެއް ތެރެއިން ހާަލތްތަކުގެ އަންނަނިވި

 .ނެއެވެހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް ރުމަށްޓަަކއިބާޠިލުކު ލައިސަންސް އެ ،ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިސަންސް

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން .16 (ހ)

 ނުވަތަ  އިލުންއުވަ  އެދިގެން ޝަޚްޞު ޤާނޫނީ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 ކުންކޯޓަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ އިލުންއުވަ ޝަޚްޞު އެ  ކޮމްޕެނީ އޮފް ރރަރަޖިސްޓް

 .އިލުންއުވަ

(1) 

 

 

 

 

 

  

 އިނުލަ ކާުހއްދަޔަ ގެކޮމިަޝނު ،ފެށުމަށްފަހު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން  ރަސްމީކޮށް

 ؛އިތުރުވުން ދުވަހަށްވުރެ( ފަަނރަ) 15 ރީބްރޯޑްކާސްޓްނުކޮށް

(2)   

 ރުކޮށްދޭފޯ ުނވަތަ ހުށަހެޅުމެއްގައި ހުށަހަޅާ ،ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 ށްކޮމިޝަނަ ކަމެއް ތެރެއިން ދާއިރާގެ ގަވާއިދުގެ މި  މަޢުލޫމާތެއްގައި

 ؛ސާބިތުވުން  އިލައިފައިވާކަންޅުވައޮ

(3)   

 ކޮށްހިފަހައްޓައިފައިވަނި ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް

 ؛ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

(4)   

   (5) ން؛ދުވެރިވުމެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތު  19މި ގަވާއިދުގެ 

 (6) ން؛ދުވެރިވުމެ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތު ބވަނަ މާއްދާގެ ) 23މި ގަވާއިދުގެ 

 

 

 

 

 

  

   (7) ން؛ދުވެރިވުމެވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތު  25މި ގަވާއިދުގެ 

 އިންތެރެ ތަކުގެހާލަތް އަންަނނިވި ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 .ލުވާނެއެވެބާޠި ލައިސަްނސް، އިނުލަ ހުށަހެޅުމަކާ ކޯަޓށް ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް

   (ށ)
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ވާ ގޮތްކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ "ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމުގެ އުސޫލު" އާ އެއް 

 ލައިސަންސް  އެދިގެން  ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސްގޮތުގެމަތިން 

 ؛ބާޠިލުކުރުން

(1) 

 

 

 

 

 

  

 އިރު ހަމަވާ މުްއދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިާމއްދާގަ ވަނަ 12 ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ނުވުން ހުށަހަޅައިފައި ންއައުކުރަ ލައިސަންސް

(2)   

   (3) ؛ޚިލާފުވުން މާއްދާޔާ  ވަނަ 21 ގަވާއިދުގެ މި

 ފަރާތަށް ލިބޭ ޚިދުމަތް ސަބަބުން ބާޠިލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ނީއުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ ގެއްލުމެއްގެ  އެ ،ލިބިފައިވާނަމަ ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް

 .ފަރާތުންނެވެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

   (ނ)

 ފައިވާ ކަނޑައަޅައި ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ގުޅިގެން ބަދަލަކާ އަންނަ ގަވާއިދަށް ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ދަލުބަ ންޖެހޭގެންނަ ލައިސަންސަށް މުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ގުޅިގެން ބަދަލަކާ އަންނަ ސިޔާސަތަށް

   .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު ގެނައުމުގެ

 ލައިސަންސަށް ބަދަލު ގެނައުން  .17

 ،ފީ އަހަރީ ގެމަތިންގޮތު ގައިވާ 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ގެރީބްރޯޑްކާސްޓު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ލަށްނިޔަ މާރިޗުމަހުގެ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ

 އަހަރީ ފީ .18

 ސާ ހިއް ފަރާތަކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގެރީބްރޯޑްކާސްޓު

  ގައި ތެރޭ ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ގިނަވެގެން ކުރާތާ ބަދަލެއް  އެ ،ބަދަލުކޮށްފިނަމަ

 އިތެރޭގަ ތުގެއްދަމު މި. އަންގަންވާނެެއވެ ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ،ސީލުތަފު ބަދަލެއްގެ އެ

 މަނާކުރުމުގެ ޖޫރި ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި، އިފައިނުވާނަމައަންގަ

 .ލިބިގެންެވއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ  .19 (ހ)

 ހިއްސާ  ބަދަލުކުރުން 

  އިދުގެ  ގަވާެއ ފަރާތަކީ މި ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  ފަރާަތކުން ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމުން

ރާަތށް އެ ފަ ،ގައިވާ ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަނުާވ ފަރާތެއްަކމަށްވާނަމަމާއްދާ ވަނަ 8

ޓަށް ން ކޯކޮމިޝަނު ،ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)
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 ގެ ނަލުޗެ  ،ވާނީފޮނުވަން ޗެނަލެއް ފަރާތުން ވާލިބިފައި ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ވާއިފައިށައަޅައެކަ ދިނުމަށް ރައިޓްސް ގެޗެނަލު ެވރިފަރާތުން ގެ ޗެނަލު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް

 ނޮން  އިވާވެފަ ދެމެދު ފަރާތާ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފަރާތާއި

 .އޮވެގެންނެވެ އެއްބަސްވުމެއް އެކްސްކްލޫސިވް

 ޗެނަލް ރައިޓްސް އެއްބަސްވުން  .20 (ހ)

  ،މަރިވެއްޖެނަމެދުވެ މައްސަލައެއް ކޮޕީރައިޓްސްގެ ގުޅިގެން ޗެނެލަކާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

  ވަތަ ނު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ލިބިގެން ހުއްދަ ވެރިފަރާތުގެ ގެޗެނަލު ޗެނެލަކީ އެ

 ގެ ކާސްޓްކުރުމުރީބްރޯޑް ރާތަކުންފަ އޮތް ރައިޓްސް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޗެނަލް ޗެނަލެއްގެ އެ

 ކޮމިޝަނަށް ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ،ޗެނަލެްއކަން ދީފައިވާ ހުއްދަ

، ދޭނަމަހުއްދަ ން ފަރާތު ޮއތް ރައިޓްސް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން، މިގޮތުން. ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ންފަރާތެއްކަ އިވާލިބިފަ ރައިޓްސް ޑިސްޓްރިބިއުޓިންގ ވެރިފަރާތުން ގެޗެނަލު ފަރާތަކީ އެ

 .ހޭނެއެވެހުށަހަޅަންޖެ ކޮމިޝަނަށް ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ،ލިޔުމެއް އަންގައިދޭ
 

   (ށ)

 ޗެނެލަކީ  ރީްބރޯޑްކާސްޓްކުރި ،ހާލަތުގައި ބަޔާންކުރާ ގައި ( ށ) މާއްދާގެ މި

 ރާތަށްފަ ވާފައިލިބި ލައިސަންސް ޗެނަލެއްކަމަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ވަލު ޖަދު އިދުގެގަވާ މި ،ފަރާތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޗެނަލް އެ ،ނުދެވިއްޖެނަމަ ސާބިތުކޮށް

 .އެވެލިބިގެންވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 2
 

   (ނ)

 ލިބުނު  ންސްލައިސަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބުމަށްފަހު، އެ 

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

ސްދުވަހުގެ )ބާރަ( މަ 12ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށަންވާެނއެވެ.

 ންޚިދުމަތް ފެށު .21

 ގޮތުގައި ކެއްގެވޯޓަރމާ ވަގުެތއްގައިވެސް ހުރިހާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ލޯގޯ

 ޗެނަލް ކުރާބްރޯޑްކާސްޓް ،ނަންވަނީހިމަ ވޯޓަރމާކު މި. ހުްނނަްނވާނެއެވެ ފެންނަން ސްކްރީނުން

 .ގޮަތށެވެ ނާރާފުށު އައިޑެންޓިފިކޭޝަނާ

 ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  .22
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 ވާޅައިފައިކަނޑައަ އެކަމަށް ،މެދުކަނޑައިލާނަމަ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެރީބް

 އަލުން  ،ސަބަބާއި މެދުކަނޑައިލާ ،ކުރިން ދުވަހުގެ( ފަަނރަ) 15 މަދުވެގެން ތާރީޚުގެ

 ންހަޅައިގެުހށަ ޮކމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން ،ބަޔާންކޮށް ާތރީޚު ފަށާނެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

 ވެގެންމަދު ،ނަމަމެުދކަނޑައިލާ ވަގުތީގޮތުން މިގޮތަށް އަދި. ހޯދަންވާނެއެވެ ހުއްދަ ގެއެކަމު

 .ވެންވާނެއެއަންގަ އެަކން ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްލިބިގަްނނަ ،ކުރިން ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7

.23 (ހ)  އިލުން މެދުކަނޑަ ޚިދުމަތް 

 

 ބަބުންސަ މެއްގެކަ ނުފޯރުވޭ ބާރު ގެފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

  ންލަސްވެގެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހާަލތެއް ފަދަ ނުގެންދެވޭ ކުރިއަށް ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް

 .ވާނެއެވެއަންގަން ކޮމިޝަނަށް އެކަން ލިޔުމަކުން ،ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ( ސައުވީސް) 24

   (ށ)

 ކަން އެ ،ެމދުވެރިވެއްޖެނަމަ ތެއްހާލަ ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި

 ހައިއެންމެ ކުރެވެންހުރި ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާ ކަމާެބހޭ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 ތްވާ އެއްގޮ ދާގަވާއި މި  ކަންކަންވެސް އެހެނިހެން ކުރެވިދާނެ ކޮމިޝަނަށް ،މަސައްކަތްތަކާއި

 .ކޮށްޭދންވާނެއެވެ ކޮމިޝަުނން ގޮތުގެމަތިން

   (ނ)

 ކަމަކާ ތެރެއިން ކަންަތއްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) ނުވަތަ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ގައި  2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ  މި ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ފަރާތެއް  އެއްވެސް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން

   (ރ)

 އިފައި ލަދުކަނޑައިމެ ޚިދުމަތެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެރީ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ޚިދުމަތް. ވެމުއްދަތަށެ ދުވަުހގެ( އަށްޑިހަ އެއްސަތޭކަ) 180 ގިނަވެެގން އެންމެ ބޭއްވޭނީ

 ޚިދުމަތް ގައިތެރޭ ދުވަހުގެ( އަށްޑިހަ އެއްސަތޭކަ) 180 ގިނަވެގެން  މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު

 މަށްފަހުހިފެހެއްޓު ލަިއސަންސް ފަރާތުގެ ބިފައިވާލި ލައިސަންސް ، އިފައިނުވާނަމަފަށަ

 .ހުށަހެޅޭނެއެވެ ކޯޓަށް  ބާޠިލުކުރުމަށް ލައިސަންސް

   (ބ)

 އް ނަލެޗެ އެއްވެސް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ޚިދުމަތުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޮންވެންޝަނަލް

 .ވާނެއެވެޅަންހުށަހަ ކޮމިަޝނަށް މަޢުލޫމާތު ޗެނަލަކާބެހޭ އުނިކުރި އެ ،އުނިކޮށްފިނަމަ

 އުނިކުރުން ޗެނަލް .24 (ހ)
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 އް ޗެނަލެ އެއްވެސް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ޚިދުމަތުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޮންވެންޝަނަލް

 އްބަސްވެވޭއެ ދެމެދު ފަާރތާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް ،އުނިކޮށްފިނަމަ

 .ދޭންވާނެއެވެ ބަދަލެއް ޢަދުލުވެރި

   (ށ)

 މަތް ޚިދު ދެމުންގެންދާ ފަާރތުން  ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ކާސްޓްކުރުމުގެރީބްރޯޑް

 ކުރިން ވަހުގެ ދު( ފަނަރަ) 15 ތާރީޚުގެ ގަސްތުކުރާ ިއލަންހުއްޓަ ޚިދުމަތް ،ނަމައިލާހުއްޓަ

  ،ތަކަށްވެސްފަރާތް ހޯދާ ޚިދުމަތް އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން

 .  އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ންކުރި މުއްދަތުގެ މި

(ހ)  އިލުން ހުއްޓަ ޚިދުމަތް .25 

 

 ންގެންދާ ދެމު ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމުގެ ކޮންވެންޝަނަލް

 ގަންޖެހޭނީ ނަ އަގު ޚިދުމަތުގެ ފަރާތްތަުކން ހޯދާ ޚިދުމަތް އެ ،އިލާނަމަހުއްޓަ ޚިދުމަތް

 .ހަމައަށެވެ ތާރީޚާ ޅައިފައިވާކަނޑައަ އިލަންހުއްޓަ ޚިދުމަތް

(ށ)    

 ންގެންދާ ދެމު ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމުގެ ކޮންވެންޝަނަލް

 އިގަ( ށ) ދާގެމާއް މި ފަރާތްތަކުން  ގެންދިޔަ ހޯދަމުން ޚިދުމަތް ،އިލާއިރުހުއްޓަ ޚިދުމަތް

 ،އިސާފަ އިފައިވާދައްކަ އިތުރަށް ،ނަމަދައްކައިފައިވާ ފީ އިތުރަށް  ތާރީޚަށްވުރެ ބަޔާންކުރާ

 ނބުރާ އަ ފަރާތްތަކާ އެ ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ( ފަސްދޮޅަސް) 60 އިލާތާހުއްޓަ ޚިދުމަތް

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

(ނ)    

 ވާ އިފައިގަނަ ފީ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޮންވެންޝަނަލް

 ބަބުން ސަ ލުމުގެއިހުއްޓަ ޚިދުމަތެއް  މުންގެންދިޔަދެ ނުވަތަ ބުންސަބަ ނުފެށުމުގެ ޚިދުމަތެއް

 ށް މެދުވެރިކޮ ޝަރީޢަތް ،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް މާލީ ފަރާތަކަށް ހޯދަމުންދިޔަ ޚިދުމަތް

 . ލިބިެގންވެއެވެ ފަރާތަށް ހޯދި ޚިދުމަތް ،ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ބަދަލު

(ރ)  

 

  

 އެެހން  ،އިލުމަށްފަހުހުއްޓަ ޚިދުމަތް މަތިންގޮތުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ފަާރތުގެ އިވާލިބިފަ ލައިސަންސް ،ވެއްޖެނަމަ އަހަރުދުވަސް( އެކެއް) 1 ނުފަށާ ޚިދުމަތެއް

 .ނެއެވެހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް  ބާޠިލުކުރުމަށް ލައިސަންސް ،ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިސަންސް

(ބ)    
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 ންވެންޝަަނލްކޮ އިތުރުން ކަންކަމުގެ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ މާއްދާގައި ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި

 ގަންނަ ލިބި މަތްޚިދު ކަމަކުން ކުރާ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ،ޙައްޤު  ހޯދުމުގެ ބަދަލު މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް މާލީގޮތުން ފަރާތަށް

 .އެވެލިބިގެންވެ  ފަރާތަށް ހޯދި ޚިދުމަތް

 ފަރާތްތަކުގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް .26 

  ޙައްޤުތައް

ސް ސަރވި  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން "ޕަބްލިކް ކޮންވެންޝަނަލް

 ރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު" ހުރިހައި ޕެކޭޖެއްގައިވެސް ހިމަނަންވާނެެއވެ. ޕަބްލިކް ސަ

ލެްއ  ޗެނަހިމަނާނެ ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމައެއް ޗެނަލަށްވުރެ ގިނައިން ،ބްރޯޑްކާސްޓަރު

 ކަނޑައަޅާނީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެވެ.  

 )ހ(

 

 ޗެނަލްތައް ދިވެހި .27

 ކާސްޓަރު ރޯޑްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނެޓްވާރކްތަކުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބް

 ހިމަނަންވާނީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައެވެ.

   )ށ(

ން ކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނެޓްވާރކްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެރީބްރޯޑް

 .ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޗެނަލްތައް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެމަތިން ހިމަނަްނވާނެއެވެ

(ނ)    

  ،މަގާނަނަމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަތުން ފީއެއް 

 .ނަްށ ހުށަހަޅައިގެން، އެކަން ފާސްކޮްށގެންނެވެއެ ފީއެއް ނަގަންވާނީ ކޮމިޝަ

(ރ)    

ގެ ވަކި ފެންވަރެއް ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާއާ ވަނަ 37މި ގަވާއިދުގެ 

ފައިވާ ސް ލިބިސަންޚިދުމަތެއްގެގޮތުގައި ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައި

ރުގެ ރެވޭ ބޭޓްކުޚިދުމަތެއްގެގޮތުގައި ރީބްރޯޑްކާސް އެ ފެންވަރުގެ ،ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ

ތު ރުޞަޗެނަލްތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްވެސް ފު

 ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

(ބ)    

 ، ކުންރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަ

ށް މަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަމި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަ

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަކުވާ ުހށަހަޅަންވާނީ، ކޮމިޝަުނން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ "

 .ންނެވެހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ިނޒާމު" ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތި

 

(ހ)  ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް .28 

 ޖަވާބުދާރީވުން  ހުށަހެޅުމާއި



 ދިވެހިސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                                 184  އަދަދު:                         48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
18 

 

 ންންކައެކަ ،ބަލައި މައްސަލަ ޝަކުވާއާއި ،މަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތްދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 .ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން އެ ،ނިޒާމެއް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ

 ފަރާތުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް .29

 ބަލައިގަތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ

 ނުޤާނޫ ގެޓްކުރުމުބްރޯޑްކާސް ،ސަބަބުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޗެނަލެއް  ބޭރުގެ އިންދިވެހިރާއްޖެ

  ،ވާނީއުފުލަން ޒިންމާ ފުރިހަމަ އެކަމުގެ ،ޒުވާނަމަޢާރަތަ ޤާނޫނަކާ  އެނޫންވެސް ނުވަތަ

 .ރީބްރޯްޑކާސްޓަރެކެވެ ފޮނުވި ކޮންޓެންޓެއް އެ

 ޒިންމާވުން  ކޮންޓެންޓަށް .30

 އިފައިވާޅަކަނޑައަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާާރއިން ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކީ

 .ވެވާްނވާނެއެ ްނޓެއްކަމުގައިކޮންޓެ ފެތޭ މިންގަނޑުތަކަށް ކްލެސިފައިކުރުމުގެ

 އުނިއިތުރު ކޮންޓެންޓަށް .31 (ހ)

 ގެނައުން 

ނަލް ޗެތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާ ކޮންވެންޝަނަލް

 މަށްޓަކައިމިންަގނޑަށް ފެއްތު ބަޔާންކުރާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި  ،ފޮނުވަންވާނީ

ަތށް ވަނަ މާއްދާއަށް ފެތޭގޮ 30ދުގެ މި ގަވާއި ،އުނިކުރުމާއި އުނިކުރެވޭ

        ނުގެނެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް އިތުރު ،އުނިކުރެވޭ އުނިކުރުން ފިޔަވައި

 .ގޮތަށެވެ ލިބެމުްނދާ ފީޑް އެ ކޮންޓެންޓުގެ

   )ށ( (1)

ން ފަރާތު އިވާޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފަ

އް ދަލެޗެނަލްތަކުގެ ކޮންޓެްނޓަށް އެްއވެސް ބަ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންވާނީ

 .  ތަށެވެދާގޮނުގެނެސް ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް ނުގެނެސް ކޮންޓެންޓުގެ ފީޑު ިލެބމުން

(2)    

ތި ލެއް ނެއަސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކީ

 އެފަދަ، ނުވީހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެ

 ކޮންމެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނުން ބަލަންވާނެއެވެ.

(ށ)    

 ނުންވާ ށް ބޭޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާަތކުގެ ތަޙުޤީޤަރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމި

ވަތަ ނުލަށް މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

(ނ)    
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  މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށާއި

  ދުގެވާއިމި ގަ ،ނެސްިދނުމާއިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ނަމާދުވަގުތު ގެ 32

 އްވެސް  އެއެހެން ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންެޓންޓް ފިޔަވައި  41

 މަނާކަެމކެވެ. ކޮންޓެންޓެއް ފޮނުވުމަކީ

  (ނ)

 

 

 ނަމާދު  އަންނަ ވަގުތުތަކުގައި ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގެރީ ކޮންވެންޝަނަލް

 ންދެން ( ސިކުންތު ވަިދހައެއް) 10 މަދުވެގެން ،އިދިނުމުގެޮގތުން އަންގަ ވަގުތުތައް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ލިޔުންކޮޅެއް

 .32 (ހ)

 

 ވަގުތު  ނަމާދު

  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަުލކޮށްފައި ނުވާނަމަ

 އަންނަނިވި އުސޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ،އެ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކާމެދު

   )ށ(

    (1) ؛ނަސޭހަތްިދނުން ،ތަމަ ފަހަރުނަމަފުރަ

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

  ؛ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުން

(2)    

 ކުރާ ސްޓްރީބްރޯޑްކާކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް 

 ވާ ދީފައި އިދާރާއިން ގިންތިކޮށް ހުއްދަކަމާބެހޭ ގެދިވެހިރާއްޖޭ ޗެނަލްތަކަކީ

 .ވާންވާނެއެވެ ޗެނަްލތަކެއްކަމުގައި ފެތޭ މިންގަނޑުތަކަށް

 ގިންތިކުރުން  ޗެނަލް .33 )ހ(

ކުރާ ސްޓްކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާ

ަތްށ ފަރާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ،ލޫމާތުޗެނަލްތައް ގިންތި ކުރެވިފައިާވ ގޮތުގެ މަޢު

ރާ ސްޓްކުޑްކާކޮންވެންަޝނަލް ރީބްރޯ ،ފަސޭހައިން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެޮގތް ،ފޯރުކޮށްދީ

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެެވ.

   )ށ(

 ތަްއ ނަލްދިވެހިރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެ

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.މި މާއްދާއިން 

   )ނ(

އް ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އަސާސީ ޕެކޭޖެ

އެންެމ  އިތައް ބަވާ ހިމަނަންވާނެއެވެ. ިމ ޕެކޭޖް އެކުލަވައިލަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި

 މަދުމިނުން ހިމެނޭ ގޮަތށެވެ.  

 ޕެކޭޖް  އަސާސީ .34 )ހ(
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    (1) ؛ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ މައި ޓީވީ ޗެނަލްދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ވެގެން މަދު ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެނަލްގެ އިތުރުން 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 ؛)ތިނެއް( ޗެނަލް 3

(2)    

ެބްނ ން ލިގަންނަ ،އަސާސީ ޕެކޭޖުގެގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭުނންވާ ޗެނަލްަތކާއި

ަދ ޭބނެފަށް ލިޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަ ،ޗެނަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުންނަ އިތުރު

 ރާތުން ވާ ފަކޮންވެންޝަނަލް ީރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައި ،އިންތިޒާމް

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.   

   )ށ(

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަސާސީ ޕެކޭޖުގެ އިތުރުން 34މި ގަވާއިދުގެ 

ކުރާ ސްޓްކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާ

ވެ. ގެންވެއެިލބި އެ ފަރާތްތަކަށް ،ގެގޮތުގައި ަބއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުޖުޕެކޭ ،ޗެނަލްތައް

އެ ފަރާުތން ކޮންވެންަޝނަްލ  ،ނީލޭ ޚިދުމަތްޭދނަމަ ބެ ޕެކޭޖް ނުހަދައި

ްއ ކޮށް އެއެއް ދޫކުރާ ހުރިހާ ެޗނަލްތައް ދުމަތް މެދުވެރިކޮށްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚި

 ޕެކޭޖެއްގެގޮތުގައި ދެނީކަމުގައެވެ. 

 .35 )ހ(

 

 ޕެކޭޖް ޗެނަލް

 

އި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގަ ކޮންވެންޝަނަލް ީރބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތުން

ގައި ބަޔާންކުރާ  މާއްދާވަނަ 34މި ގަވާއިދުގެ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަދާ ކޮންމެ ޕެޭކޖަކާއެކު

 އަސާސީ ޕެކޭޖް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

   )ށ(

     ،ވާނީނަންފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިިއތުރެއް ގެންއިނަޕެކޭޖްތަކުގައި ހިމަ

ޔުމުްނ ލި  ،ަގއިވާ ފޯމުން ކޮމިޝަަނށް އެކަްނ ހުށަހަޅައި 5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  

ެގ  ކަމެއްހިނގާ ތިޔާރުން ބޭރުންޚްބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ އިނަމަވެސް، ރީ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

      ،ގައި)ތިނެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭ 3ސަބަބުން ޗެނަލެއް އުނިވެއްެޖނަމަ، ގިނަވެގެން 

 ނެއެވެ.ގައިވާ ފޯމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅަންވާ 5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  

   ނ()

 މި ގަވާއިދުގެ  ،މަނާ ޗެނަލްތަކުގައިތަކުގައި ހިޖުބޭސިކް ޕެކޭޖާއި އެހެނިހެން ޕެކޭ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗެނަލް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ  20

ގެ ވެރިފަާރތުން ނުވަތަ ޗެަނލް ޑިސްޓްރިބިއުޓިންގ ރައިޓްްސ ލުގޮތުގެމަތިން ޗެނަ

   ރ()
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އްޤު ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން އެ ޗެނަލެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙަ ،ފަރާތުން ލިބިފައިވާ

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ތުުރ އުނިއި ޖަށްމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ކޮމިޝަަނށް އެންގުމަކާ ނުަލއި ޕެކޭ

 ރެވޭނެއެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކު 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ގެނެސްފިނަމަ

   )ބ(

ތެްއ ޚިދުމަ  އެބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ަފރާތަކުންކޮންވެންޝަނަްލ ރީ

          ގައިވާ  6މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަގެއް ނަަގންވާނީ

ުގ  އައެ ،"އަގު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް އެ އަގެއް ހުށަހަޅައި

 ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމަށް ފަހުަގއެވެ.

 އަގު ބާވަތްތަކާއި ގެޚިދުމަތު .36 )ހ(

  .ފާސްކުރުން

ރާތުްނ  ފަގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާޓުކޮންވެންޝަނަލް ީރބްރޯޑްކާސް

  ،ތިންމަގެ ޗެނަލް ވިއްކަންވާނީ އެއް އުސޫލެއް ،އެހެން ފަރާތަކަށް ޗެނަލް ވިއްކާނަމަ

 އެއް އަގަކަށެވެ. 

   ށ()

ޅޭ ގުންގއާ ސްޓިއިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންދޭ ރީބްރޯޑްކާރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލަ

ތާ ދުމަޚިދުމަތެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚި

ނަށް މިޝައެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ކޮ ،އެއްކޮށްގެން )ޕެކޭޖްކޮށްގެން( ދޭނަމަ

 ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

މުގެ ޓްކުރުމާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަގު ފާސްކުރުމެއްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްމި 

 ނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޖޫރިމަ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޚިދުމަތް ދީފިނަމަ

   )ރ(

އި ކޮންވެންޝަނަްލ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތްދޭ ފަާރތުްނ ފޮނުވާ އަޑާ

ވަތަ ނުސް ންނަންވާނީ ކޮމިުއނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްމަންޒަރުތައް ހު

ތްވާ އްގޮދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ .37 )ހ( (1)

ވާ ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓޭރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ފޮނު

މަންޒަރާއި، އައު ޓެްކނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ޮފނުވާ ޮކންޓެންްޓ ނުވަތަ  ،އަޑާއި

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ  ،ސިގްނަލް ހުންނަންވާނީ

(2)    
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ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ިއ ތަ ހަސްޓޭންޑަޑް ެޑފިނިޝަން ނުވަ ،ދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން މި މާއް

ފައި ހުންނަ މި ނޫންވެސް އޯޑިއޯވިޜުއަލް އިޅަޑެފިނިޝަން ނުވަތަ ކަނޑައަ

  ،ކުގައިތްތަސްޓޭންޑަޑެއްގެ ޚިދުމަތެއްގެގޮތުގައި ތަފާތު އަގެއް ނަގައިގެން ދޭ ޚިދުމަ

ފައިވާ ޑައަޅައިކަނ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ،ނީއެ ޚިދުމަތެއްގެ ފެންވަރު ހުންނަންވާ

 ތަށެވެ.ލޭގޮމަންޒަރާއި އަޑުގެ ކޮލިޓީ ނުގެއް ،މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން

   )ށ(

ގައި ލެއްޗެނަ  ،ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓޭރިއަލް ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ ރީބްރޯޑްާކސްޓަރަކު

 މްތަކަށް މަލްޓިޕްލެކްސިންގ އޮޕަރޭޝަންހިމެނޭ ތަފާތު ވައްތަރުެގ ޕްރޮގްރާ

  ވެ.އަންނަނިިވ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެއެ ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ

   )ނ(

 ންޑަޑް ސްޓޭ މަލްޓިޕްލެކްސް ކޮންފިގަރޭޝަންެގގޮތުގައި ހިމެނޭ ހައި ޑެފިނީަޝނާއި

 ޝަން މަލްޓިޕްލެކްސިންގ އޮޕަރޭ ،ޑެފިނީޝަން ކޮންޓެްނޓް ގެެނސްދޭންވާނީ

ވަތަ ސް ނުކޮިމޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވް ،ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް

ތަާކ ގަނޑުދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޓެކްނިކަލް މިން

 ،ންާވނީއްޓައެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ައދި މަލްޓިޕްލެކްސް ސިސްޓަމް ބަލަހަ

ޓަލް ވާ ޑިޖިފައިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރީކުއެންސީ ލިބިޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓޭރިއަލް ރީ

 ޓެރެސްޓޭރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރެވެ.

(1)    

 ،ނަމަގެންނަނުވަތަ ބަދަލެްއ  ،މަލްޓިޕްލެކްސިންގ އޮޕަރޭޝަން ފަށާނަމަ

ބިފައިވާ ލިލައިަސންސް  ،)ދޭްއ( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން 2އެ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ 

 ކަންކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އެ ،ރިއަލް ރީްބރޯޑްކާސްޓަރުޑިޖިޓަލް ޓްރެސްޓީ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

(2)    

ހައި  ،ރީބްރޯޑްކާސްޓަރު ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓޭރިއަލް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ

ޑެފިނީޝަން ނުަވތަ ސްޓޭންޑަޑް ޑެފިނީޝަން ނުަވތަ ޑޭޓާ ާކސްޓިންގ ނުވަަތ 

އޭގެ މަންފާ  ،ނަށް ދޭންވާނީގެ ޚިދުމަތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގުވަން ސެ

ބެލުންތެރިްނނަށް އޭގެ އެންމެ ުފޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބޭނެ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ. 

(3)    
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ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލު ކޮމިޝަނަށް  ،މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން

 ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 ،ނީ ންނަންވާޖީ ހުބޭނުންކޮްށފައިވާ ޓެކްނޮލޮ ،ނަމައޮޕަރޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޖީ.ޕީ.އީ 

އިން ދާރާކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އި

ާރ ސްޓްކުޑްކާކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ލައިސަންސް ިލބިގެން ބްރޯ

މާތު ޢުލޫގްރާމް ގައިޑުގައިވާ މަޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ޕްރޮ

 ތަކުގެ ރާތްބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފަ ،އެކުލަވައިލައިފައި ހުންނަންާވނީ

ސްވެވޭ އެއްބަ ގައިޕްރޮގްރާމް ގައިޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ދެފަރާތުެގ ދެމެދު

 )ނ( ގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ 9މި ގަވާއިދުގެ  ،މި ޕްރޮގްރާމް ގައިޑަކީ ،ގޮތެއްގެ މަތިން

އިޑަކަށް އިވާ ގައިފަޕްރޮޕޯޒަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވައިލަ

 ވާންވާނެއެވެ.

   )ރ(

 "އާރލީ ވޯނިންގ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމް" އެއް ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް

 އެ ސިސްޓަމެއް  ،ރާނަމަރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޤާއިމްކު  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ

ޭހ ކަާމބެ ތުގެުނވަތަ ދައުލަ ،ހުންނަންވާީނ ކޮމިއުނިކޭޝަންްސ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

އެ ވަގުތަކު  ،އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް

މް" ސްޓަބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ކޮންޓެްނޓެއް "އާރލީ ވޯނިންގ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސި

 ކޮށް ފޮނުވާ ކޮންޓެްނޓަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މެދުވެރި

   )ބ(

( )ދޭއް 2"އާރލީ ވޯނިންގ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމް" ބޭނުންކުރަްނ ފެށުމުގެ 

ކަމުގެ އެ ،އިހަޅައެކަމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަ  ،މަސްދުވަހުގެ ކުރިން

 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.   

   )ޅ(

 ންޒަރު އި މައަޑާ ،މަންޒަރުތަކާއި އެ މަންޒަރުތަކާ ގުޅޭ އަޑުތައް ހުންނަންވާނީފޮނުވާ 

 ދިމާވާގޮތަށް ނުވަތަ ސިންކްރޮނަިއޒްވެފައެވެ. 

   )ކ(

 ތުގެމަތިން ގޮއެ ޖަދުވަލުގައިވާ  ،ގައިވާ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ 2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގެ  މި

 އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ކުރުން މަނާޖޫރި .38
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    ،ގައި  އެކުލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ކުރުމުގެރީބްރޯޑްކާސްޓް

ށް މިޝަނަ ދި ކޮއެކަމަށް އެ ،އެއް ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ 

ގެ ހުރިހާ ފަރާތެއް އް އެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަ 8ގެ ގަވާއިދު މި ،ހުށަހެޅުމަށްފަހު

 ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދޫކުރުމުންނެވެ.   ،ކިބައިގައިވެސް ފުރިހަމަވާނަމަ

 ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް .39

 އެއްޮކށްލުން ފަރާްތތަކެއް

  ކަށްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެހެން ފަރާތަ

 ލިބޭ ބަދަލުކުރެވޭ ލައިސަންސް   ،ޖެނަމައެ ލައިސަންސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއް

ރިހަމަާވ ފުޝަރުޠުތައް ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8މި ގަވާއިދުގެ  ،ފަރާތަކީ

 ޝަނަށް  ކޮމިއެކަން ކުރަންވާނީ އަންަނނިވި ލިޔުންތައް ،ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

 ބަދަލުކުރުން ލައިސަންސް .40 )ހ(

 ރާތުގެވާ ފަ ޚިދުމަތް ބަދަލުކުރަން ިނންިމކަން އެނގޭނެ ލައިސަންސް ިލިބފައިއެ

   ؛އްބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް ނުވަތަ ހިްނގާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެ

(1)   

  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުްނވާ ފަރާަތށް 

 ؛އެންމެހައި ލިޔުންތައްޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދޫކޮްށފައިވާ  މި

(2)   

 މުގައިދިނުބަދަލުކުރެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް

 ރާޒެއް ޢުތިއެ ފަރާތުގެ އި ،ކޮމިޝަނަށް މުޢާމަލާތްކުރާނެ ަފރާތެއް ކަނޑައަޅައި

  ؛ނެތްކަމުގެ ލިޔުން

(3)   

ސަންސާ ލައި ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބަދަލުކުރާއިރު

ފަހުން ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމަށް ކޮމިޝަނުްނ  ،ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް

 ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 ، ތެރޭގައި)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ 60ލަސްވެގެން  ،ލައިސަންސް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށްަފހު

ަދ އި އެފަތަކާވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ކުރިން ،ލައިސަންސް ބަދަލުކުރަން އެދުނު ފަރާތުން

ަފުހ މުމަށްނިން ލައިސަންސް ބަދަލުވި ފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ،އެހެން މުޢާމަލާތްތައް

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެެއވެ. 

   )ނ(
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ނެ ވެދާއުކައްމަތަށް ނުރަޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާ

ން ން އެކަވެގެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެގެން ނުަވތަ އެ ނޫންވެސް ކުއްލި ހާލަތެްއ މެދުވެރި

  ،ސްންވެއެ އިރަކު ފޮނުވަމުންދާ ުހރިހާ ޗެނަލަކު ،ކޮށްފިނަމަނުސަރުކާރުން އިޢުލާ

ްނ ޑްކާސްޓްކުރަރޯވީ އެންމެ އަަވހަކަށް ރީބް ،ގައިވާ ކޮންޓެންޓް 7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ފަށަންވާނެއެވެ.

 (ހ)

 

 

 ކުރުން އިޢުލާނު ހާލަތު ކުއްލި .41

ްއ ތެ އެފަދަ ހާލަ ،ންޓެންޓް ީރބްރޯޑްކާސްޓްކުރަންވާނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޮ 

)ހައެއް(  6ން މަދުވެގެ ،ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެންނުރުން އިޢުލާސަރުކާ މެދުވެރިވެއްޖެކަން

 ވެގެން މަދު ،)އެކެއް( ފަހަރު 1)ފަނަރަ( މިނެޓަކުން  15 ކޮންމެ ،ގަޑިއިރުވަންދެން

 )ފަހެއް( ސިކުންތު ވަންދެނެވެ. 5

   )ށ(

 ޙައްޤު  މުގެދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންޓެއް ބްޯރޑްކާސްޓްކުރު

ވާ އިފައިޑައަޅަޤާޫނނުން ކަނ ،އެއްވެސް ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްޯރޑްކާސްޓަރެއް ހޯދައިފިނަމަ

މުގެ ކުރުއެ ލިސްޓެޑް އިވެްނެޓއް ބްރޯޑްކާސްޓް ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް

 ރުވައިދޭ ފޯމިގޮތުން. ޙައްޤު އެ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރު އަގަކާ ނުލައި ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ

ދާ ހޯރު ލިސްޓެޑް އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަ

ރާތުްނ ދެފަ ،އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަދުނޫން )ފަންސާސް %50އިދާއިން ވިޔަފާރީގެ ފަ

 .އެއްބަސްވާ އަދަދެއް ރީބްރޯޑްކަސްޓަރަށް ދޭންވާނެއެވެ

 .42 )ހ(

 

 ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި

 އިވެންޓް  ހިމެނޭ ޝައުޤެއް

 އްޤު ޙަ މުގެދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންޓެއް ބްޯރޑްކާސްޓްކުރު

ވިސް ޕަބްލިކް ސަރ ،އެއްވެސް ކޮންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ހޯދައިފިނަމަ

ބްރޯޑްކާސްޓަރު ނޫން އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް 

 ރަހެއްދާ ހުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދިނުމަކަށް    މި މާއް

 .ނާޅައެވެ

   )ށ(
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 ރވިސް ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުން ޕަބްލިކް ސަ ،އްގައިއެއްވެސް ހާލެ

 ސްޓަރަށްޑްކާނުވަތަ ޕަބްލިްކ ސަރވިސް ބްރޯ ބްރޯޑްކާސްޓަރު މަޙްރޫމްވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް

 ،ށް ގޮތަކަފަދައެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޒަރީޢާއިން ނުެގނެސްދެވޭ

 ނަލް ކާސްޓްކުރުމުގެ ވަކި ޙައްޤުތަކެއް ކޮންވެންޝަލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑް

 ރީބްރޯޑްކާސްޓަރު ހޯދުމަކީ މަނާކަމެވެ.

   )ނ(

ހޯާދ  ރަތަމަމެ ފުލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެން

އް ޓެވެންއެ އި ،އެ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ،ފަރާތް ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ

 .ވެއިތުރު ފަރާތަކަށް ވިއްކުމުގެ ނުވަތަ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއް ުނވެއެ

   )ރ(

 ޝަނަލް ވެންލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަފރާތުން ކޮން

 ،އެހެންނަމަވެސް. ރީބްރޯޑްކާސްޓަރު ޚާއްޞަ އަގެއް ނަގައިގެން ނުާވނެެއވެ

 އިތުރު  ދެވޭ ތްރީޑީ ނުވަތަ މި ނޫންވެސް މިފަދަ ޚާއްޞަގޮތަކަށްހައިޑެފިނިޝަން ނުވަތަ 

  މަކަށް ނެގު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮިމޝަނަށް ުހށަހަޅައިގެން ފާސްކުރާ އަގެއް

 .މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

   )ބ(

ވާ ގައިމި ގަވާއިދު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭނީ

 ރާތަށް ެއ އިވެންެޓއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާ ފަ ،ތުގެމަތިންކަންގޮ

 މި ގަވާއިދާ ،ކްޓްވިއްކާ ފަރާތާއެކު ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސޮއިކުރާ ކޮންޓްރެ ،ސާފުކޮށްދިނުމާއި

ޤު ހޯދާ ގެ ޙައްރުމުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިލުމަކީ އެ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކު

 .ންވެންޝަނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓަެރއްގެ ޒިންމާއެކެވެކޮ

   )ޅ(

 ރެއްގެއަހަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަުކން ކޮންމެ

ޕޯޓް ރީ ރިއެ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާބެހޭ އަހަ ،ޖޫންމަސް ހުސްވުމުގެ ކުރިން

 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ބައިތައް ހިެމނޭނެހެްނ ކޮމިޝަނަ

  ރިޕޯޓް އަހަރީ .43 )ހ(

 

   (1) ؛ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާން

ކުގެ ޖުތަފައިވާ ޕެކޭއިނަލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމަ

 ލު؛ފުސީތަ

(2)   
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 ދިންޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ާއބާދީގެ ނިސްބަތާިއ،

 ؛އްދުތައްހަސަރަ

(3)   

  ވާއިދުގެ ގަ)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިުނވާނަމަ، މި ގެމި މައްދާ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.  44

   )ށ(

ހެނިެހން ވައި އެފިޔަ ކަންތައްތައްމި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ސަންސް  ލައިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ،ކަންކަން

ހުގެ ތެރޭގަިއ )ތިރީސް( ދުވަ 30މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަުކން

 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ. 

 ފަރާތްތައް  މަތްދޭޚިދު މިހާރު .44

ްނ ތަކު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާ

 ނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަ

 ވަނަ 44 ނޫނުގެބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާ ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ނިންމައިފިނަމަ

އިން ގެ ތެރެތަކުތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅު ،އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންމާ

 ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެވެ.

 .45 )ހ(

 

 

 އެޅުން ފިޔަވަޅު

    (1) ؛ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތްދިނުން

    (2) ؛މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ޝާއިޢުކުރަން އެންގުން

ްނ ގެގޮތުނުމުކުށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދި ،އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ކުރާ ދެވަނަފަހަރު

 ؛ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުން

(3)    

    (4) ؛ނުންދިއިންޒާރު ،އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ތިންވަނަަފހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

 ްށވުރެ އިތުރަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠަކާ ދެފަހަރު ނުވަތަ އެއަ

  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެފަރާތަށް ިލބުނު އާމްދަީނގެ  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 ؛)ދޭއް އިންސައްތަ( އަށްވުެރ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަާނކުރުން 2%

(5)    

    (6) ؛ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން

ތިްނ މަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ؛ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅުން

(7)    
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ދު ވާއިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

         ،ކުޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ. މި ގަވާއިަދށް ަޢމަލުކުރަން ފެށުމާއެ

ބަުރ ނަން ،ޝާއިޢުކޮށްފައިވާގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  2012އެޕްރީލް  3

2012/R-20 ެހައި )ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު( އާއި، ެއ ގަވާއިދުގެ އެންމ 

    އިޞްލާޙު ބާޠިލުވާނެއެވެ.

 .46 )ހ(

 

 

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް

 ކުރަން މަލުމި ގަވާއިދަށް ޢަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ދުގެ ވާއިއިރު ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން، މި ގަފަށާ

އިދު ވާމި ގަ ،ދަށުން އަލަށް ކުރުަމށް ލާޒިްމކުރާ ތިރީގައިވާ އެންމެހައި ަކންކަން

ހުގެ ތެރޭގައި )ތިނެްއ( މަސްދުވަ 3ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ވެ.  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެ

   )ށ(

ކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާން 2ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  9މި ގަވާއިދުގެ 

  ؛ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން ،ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންަގއިދޭ

(1)    

ކޮށްފައިާވ ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާން 11ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  9މި ގަވާއިދުގެ 

  ؛ސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުންޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާ

(2)    

މަތިްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ގޮތުގެ 10މި ގަވާއިދުގެ 

 ؛ފޯމު "މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު"

(3)    

މަތިްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 10މި ގަވާއިދުގެ 

  ރާތްމަލާތްކުރުމަށް ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަމުޢާ

ތަ ނުވަ ،މަދާނަ)ސާދަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް  14

ްނ ކޮމިަޝނަށް ލިޔުމު ،ނަްނބަރު ބަދަލުވެއްެޖނަމަފޯުނ އެ ފަރާތާ ގުޅޭ 

  ؛އެންގުން

(4)    

މަތިްނ ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާ 19މި ގަވާއިދުގެ 

އްސާ ހިން ގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުޓުރީބްރޯޑްކާސް

 ؛ންގުން އެއެ ބަަދލެްއގެ ތަފުސީލު ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ،ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ

(5)    
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ތިްނ ގޮތުގެމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ 24މި ގަވާއިދުގެ 

ވެސް އެއް ީރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންވެންޝަނަލް

 މިޝަނަށް  ކޮެއ އުނިކުރި ޗެނަލަކާބެހޭ މަުޢލޫާމތު ،ޗެނަލެއް އުނިކޮށްފައިވާނަމަ

  ؛ހުށަހެޅުން

(6)    

 ގެމަތިން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތު ވަނަ މާއްާދގައި )ރ( 35މި ގަވާއިދުގެ 

ގެ ލުނަޗެ ،ތަކުގައި ހިމަނާ ޗެނަލްތަކުަގއިޖުބޭސިކް ޕެކޭޖާއި އެހެނިހެން ެޕކޭ

 ،ރާތުން ފަވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ޗެނަލް ިޑސްޓްރިބިއުޓިންގ ރައިޓްސް ލިިބފައިވާ

 ޝަނަށް ކޮމި އެ ޗެނަލެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން

 ؛ހުށަހެޅުން

(7)    

 އިވާ ތިރީގަ ،ގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާނުގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުރަން ކޮމިޝަމި ގަވާއިދު

 ގެން އެންމެހައި އުސޫލުތައް، މި ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށި

 ވެ.  ވާނެއެޝާއިޢުކުރަން އިލައިވަ)ތިނެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަ 3ގިނަވެގެން 

   )ނ(

 ސްޓީރިއަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޑިޖިޓަލް ޓެރެވަނަ މާއްދާ 6މި ގަވާއިދުގެ 

 ނެޓްވާރކް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ އުސޫލު"

(1)    

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  16މި ގަވާއިދުގެ 

 "ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމުގެ އުސޫލު"

(2)    

 ވާ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ "ޝަކު 28މި ގަވާއިދުގެ 

 ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ިނޒާމު"

(3)    

އި ރާތްތަކާިޢބާ އަންނަނިވި ،ިހނަދކު މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި

 ވާ ގޮތަށެވެ.މިޒުތަކުގެ މާނަ ކުރާނީ ތިރީގައިފުލަ

 މާނަ އޭގެ ކާއިލަފުޒުތަ .47

 ލައިސަންސް  ރީްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ،އެވަނީ އި ބުނެފަ ކަމަށް "ފަރާތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ"

 ދޭ ފޯރުކޮށް ސްމިހާރުވެ ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓެރެސްޓީރިއަލް ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް އެ ލިބިގެން

 ންމެ ކޮ ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް އެ ތެރެއިން ގެ( ކޮންެވންޝަނަލް) ޓެކްނޮލޮޖީ އެހެނިހެން

 .ފަރާތަކަށެވެ
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 ،ފިޔަވައި  ލަތްވަސީ ފްރީކުއެންސީގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ކާސްޓްރީބްރޯޑް ކޮންވެންޝަނަލް"

 . ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށެވެ ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތެއް އެއްވެސް އެހެން

 

 ވަސީލަތް ސީގެފްރީކުއެން ،އެަވނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޓެރެސްޓީރިއަލް ޑިޖިޓަލް"

 ޖިޓަލް ޑި ފައިވާކަނޑައަޅައި މޯލްޑިްވސްއިން އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ޝަންކޮމިއުނިކޭ  އަދި ބޭނުންކޮށްެގން

 .ީރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށެވެ ބޭުނންކޮށްގެން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

 

 ބްލިކް ޕަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އެަވނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ބްރޯޑްކާސްޓަރ ސަރވިސް ޕަބްލިކް"

 .ރާތަކަށެވެފަ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ންޤާޫނނަކު ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ސަރވިސް

 

 ޚިދުމަތްދޭ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ފަރާތް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް"

 .ފަރާތަކަށެވެ ކޮންމެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ފަރާތްތަކުގެ

 

 ހެން އެ ރުކަޒަކުންމަ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް "ރީބްރޯޑްކާސްޓް"

 .ކުރުމަށެވެ ބްރޯޑްކާސްޓް އަލުން ނުގެނެސް އިތުރެއް އުނި އެއްވެސް ،ކޮންޓެންޓެއް ބައެއްގެ

 

 ނުންކުރާބޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ރލެސްކޮށްވަޔަ ،އެވަނީ ބުނެަފއި ކަމަށް "ފްރީކުއެންސީ"

 .ވަސީލަތަކަށެވެ

 

 ޮފނުވާ ތުންފަރާ ޚިދުމަތްދޭ ކާސްޓްކުރުމުގެރީބްރޯޑް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ކޮންޓެންޓް"

 .ޑަށެވެއަ ޒަރާއިމަން ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގަްނނަ  ޚިދުމަތް، އިފަރާތްތަކަށާ

 

 ްނނަ ލިބިގަ ޚިދުމަތް ،ސިގްނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް "ވަސީލަތް"

 .އާލާތްތަކަށެވެ އެންމެހައި ބޭުނންކުރާ ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ފަރާތްތަކަށް

 

 ރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކު) 2010/16 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ކޮމިޝަން"

 ންގބްރޯޑްކާސްޓި މޯލްޑިވްސް ިއފައިވާއުފައްދަ ދަށުން މާއްާދގެ ވަނަ  3 ގެ ( ޤާނޫނު

 .ކޮމިޝަނަށެވެ

 

 

 ލިބިފައިވާ ސްލައިސަން ކާސްޓްކުރުމުގެރީބްރޯޑް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ރަޖިސްޓްރީ ޗެނަލް"

 .ހުއްދައަށެވެ ދޫކުރާ ކޮމިޝަނުން ދެއްކުމަށް ޗެނަލެއް ވަކި ،ފަރާތަކަށް
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     ،ކޮށްސްޓުލި އެއްކޮށްގެން ޗެނަލްަތކެއް ތަފާތު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ޕެކޭޖް ޗެނަލް"

 .  ޕެކޭޖަކަށެވެ ދޫކުރާ އަގަކަށް އެއް ދަށުން ނަމެއްގެ ވަކި

 

  ފޮނުވޭ ންދަށު  ގެއައިޑެންޓިފިކޭޝަނު ސްޓޭޝަނެއްގެ ވަކި ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ނަލްޗެ"

 .ކޮންޓެންަޓށެވެ

 

    ،ލުމަށްޓަކައިއިކަނޑަ މަންޒަރު ނުވަތަ  އަޑު ނުވާ ފޮ ،އެވަނީ ބުެނފައި ކަމަށް "ސެންސަރުކުރުން"

 . ގެނައުމަށެވެ އުނިއިތުރު ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

 

 ލައިސަންސް  ގެބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އެވަނީ ބުނެަފއި ކަމަށް "ޗެނަލް ދިވެހި"

 .ޗެނަލްތަކަށެވެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ލިބިގެން

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ"

 .ންސަށެވެލައިސަ ދޫކުރާ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

 

 ހުރިހާ ބޭނުންކުރެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ،އެވަނީ ުބނެފައި  ކަމަށް "ޓެކްނޮލޮޖީ"

 . ވަސީލަތްތަކަށެވެ

 

 ލްކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯ ކޮންޓެންޓް  ފަރާތަކުން  އެއް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "އެކްސްކުލޫސިވިޓީ"

 .ބާރަށެވެ

 

 ރަށެއްގެ/ޓީސި އެ ނުވަތަ ރަށެއް/ސިޓީ ހިރާއްޖޭގެދިވެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް  "ސަރަހައްދު"

 .   އަވަށަކަށެވެ

 

 އިވާ ކަށައަޅައިފައެ ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ،އެަވނީ ބުނެފައި  ކަމަށް "ޕްލޭން"

 .ކުރެހުމަށެވެ ނެޓްވަރކް

 

 ،ވަކިން އްދާރަހަސަ ދިރިއުޅޭ މީުހން އާންމުކޮށް  ،އެވަނީ ުބނެފައި ކަމަށް "ރިސޯޓް ޓޫރިސްޓް"

 ޚިދުމަތް  ނަގައިގެން އަގު ގޮތަކަށް އެފަދަ އެނޫންވެސް ނުވަތަ ކޮޓަރިއަށް ނުވަތަ ށްއެނދަ

 .ތަކެއްޗަށެވެ ،އިތަންތަނަށާ އެފަދަ އެނޫންވެސް އަދި އުޅަނދު ،ހައުސްގެސްޓް ،ހޮޓާ ފޯރުކޮށްދޭ

 

  ފަރާތްތަުކން ފޯރުކޮށްދޭ ޓްކޮންޓެން ،އެވަނީ ބުނެފަ ކަމަށް "އޮޕަރޭޝަން މަލްޓިޕްލެކްސިންގ"



 ދިވެހިސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                                 184  އަދަދު:                         48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
32 

 .  ފޮނުވުމަށެވެ މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލެއް އެއް ،ސްޓްރީމެއްގެގޮތުގައި އެއް އެއްކޮށް ،ކޮންޓެްނޓް ފޮނުވާ

 ދައްކާ އިކޮންޓެްނޓުގަ އެ ،ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ("ޑީ.އެސް)  ޑެފިނީޝަން ސްޓޭންޑަޑް"

 ިލޓީކޮ ފޮޓޯ އިކޮލިޓީއާ ގެކޮންޓެންޓު ،އްގޮތަށްއެ ޚިދުމަތާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެނެލޮގް މަންޒަރު

 .  މިންގަނޑަށެވެ ހުންނަ

 

 މަންޒަރުގެ ކާދައް ޮކންޓެންޓުގައި އެ ،އެވަނީ ބުެނފައި ކަމަށް (" ޑީ.އެޗް) ޑެފިނިޝަން ހައި"

 ންނަ ހު ފެންވަރެއްގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށްވުރެ ގެޑެފިނީޝަނު ސްޓޭންޑަޑް ފެންވަރަކީ

 .މިންގަޑަކަށެވެ

 

 ވެރިކޮށް މެދު ސިސްޓަމް ެޓެލވިޜަން ޑިޖިޓަލް ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް "ކާސްޓިންގ ޑޭޓާ"

 .ފޮނުވުމަށެވެ ގްރެފިކްސް އިޓެކްސްޓާ

 

 ޑިޖިޓަލް  ސަރވިސް އިްނޓަރގްރޭޓެޑް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސެގް ވަން"

 ތަކުގެގްމަްނޓްސެ ބޭނުންކުރާ ަގއިނަލުސިގު ގެ( ޓީ.ބީ.ޑީ.އެސް.ައއި) ޓެކްނޮލޮޖީ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 . ސެގްމަންޓަެށވެ ފަރުމާކޮށްފައިވާ ިލބޭގޮަތށް ފޯނަށް މޮބައިލް ތެރެއިން

 

 މަޢުލޫާމތު ންޓުގެކޮންޓެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ("ޖީ.ޕީ.އީ)ގައިޑު  ޕްރޮގްރާމް އިލެކްޓްރޯނިކް"

 އިދޭ ދައްކުވަ ލްޝެޑިއު ްޕރޮގްރާމް ޓީވީ ކުރެވޭނެ ބޭނުން ރިކޯޑުކުރުމަށް ކޮންޓެްނޓް ،ހޯދުމަށާއި

 .ގައިޑަށެވެ ޕްރޮގްރާމް އިލެކްޓްރޯނިކް

 

 ،އިފިޔަވަ ރާތްވެރިފަ ގެޗެނަލު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ރައިޓްސް ޑިސްޓްރިބިއުޓިންގ ޗެނަލް"

 .ވެށެމަކަމުގައިވު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ޙައްޤު ރީބްޯރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޗެނަލް ފަރާތަކުން އެހެން

 

 ރިހު ޤުވެރިކަންޝައު ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި ،އެވަނީ ުބެނފައި ކަމަށް "އިވެންޓް ލިސްޓަޑް"

 .ށެވެކާތްތަކަހަރާ ،ކާއިމުބާރާތްތަ ކުޅިވަރު އެފަދަ ،އިވެންޓްތަކާއި ަނލްއަޤްވާމީބައި ހުރެދާނެ ނުވަތަ
 

 ދޫކުރާ ންކޮމިޝަނު ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް "ފެށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ރަސްމީކޮށް"

 އްގެ ޕެކޭޖެ ފާސްކޮށްދީފައިވާ ކޮމިޝަނުން، ލިބިގެން ލައިސަންސެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

  . ފެށުމަށެވެ ޚިދުމަތްދޭން

 

 



 

 
1ުޖަދުވަލުު  

 

ުފީުުލައިސަންސްުުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ ު

ުބްރޯޑްކާސްޓްުރީުކޮންވ ންޝަނަލް
ު(ރުފިޔާުހާސްއ އް) -/1,000 ުފީުރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ތާވަލުުުފީގ ުުއަހަރީު

 

ު
ު
ު
ު
ު
 

ފީުުއަހަރީު  

ު

ނަންު އާބާދީު

ބަރުރުު

ުުރުު

 ރުު

ުރުފިޔާ (ސަތޭކަފަސް)ު-/500 1ު-ު1000  1. ު

ު ުރުފިޔާު(ސަތޭކަފަސްުހާސްހަތަރު)ު-/4,500 1001ު-ު5000  2. ު

ސިޓީުމާލ  ުރުފިޔާު(ހާސްފަންސާސްުކަލައްއ އް)ު-/150,000  3. ު

ުސަރަހައްދުުދިވ ހިރާއްޖޭގ  ުރުިފޔާު(ލައްކަހަތަރު)ު-/400,000 4. ު

ފީުުއަހަރީު  

ު

ނަންބަު ކޮޓަރިު

ުުރުފިޔާު(ހާސްހަ)ު-/6,000 ރުު ދ މ ދުުކޮޓަރިއ200ުުާު-1ުުރިސޯޓްުޓޫރިސްޓް  5. ު

ުރުފިޔާު(ހާސްބާރަ)ު-/12,000 ދ މ ދުުކޮޓަރިއ300ުުާު-201ުުސޯޓްރިުޓޫރިސްޓް  6. ު
ުރުފިޔާު(ހާސްފަނަރަ)ު-/15,000 މަތިުކޮޓަރިނ301ުްުރިސޯޓްުޓޫރިސްޓް  7. ު

ުފީުރީބްރޯޑްކާސްޓިންގުޓ ރ ސްޓީރިއަލްުޑިޖިޓަލް  

ފީުރަޖިސްޓްރޭޝަން (ރުފިޔާުހާސްއ އް)ު-/1,000  

ތާވަލުުުފީގ ުުއަހަރީު  
ސަރަހައްދުުދިވ ހިރާއްޖޭގ  ރުފިޔާުު(ހާސްފަސްުހަތްދިހަ)ު-/75,000  1.ު

ުޚިދުމަތްުުތަނ އްގައިުއ ުބަލައިގ ންުއަސްލަކަށްުތާވަލުުމިު،ޚިދުމަތ އްނަމަުދ ވޭުތަނ އްގައިުފައިނުވާަފދައިހިމަނަުތާވަލުގައިުމި

ު.ލިބިގ ންވ އ ވ ުކޮމިޝަނަށްުރުުއިޚްތިޔާުަޑއ ޅުމުގ ނކަުފީުދައްކަންޖ ހޭުތަނަކަށްުއު ުބަލައިގ ންުގޮތަކަށްުފޯރުކޮށްދޭ



 

 

 2ުޖަދުވަލުު

 

ުތާވަލުުުފީގ ު ޖޫރިމަނާު

ު

ުވާލާދޭުހަުު#
ުލުުސީުތަފުުުސުރުޚީުުއަރިމަތީުުމާއްދާު

ުޖޫރިމަނާު
ުދައްކަންޖ ހޭު
ުއުސޫލުު

ުދަދުުއަުުޖޫރިމަނާގ ު

ުވަނ5ުަު.1

ުމާއްދާގ 

ު(ބ)

ުޚިދުމަތްދިނުމުގ 
ުލައިސަންސް

ު

ުނ ތިުުލައިސަންސްުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 
ުުު.ދިނުންޚިދުމަތް

ުކޮންމ ުފާއިތުވާ
ުދުވަހަކަށްު

ު

2,000/-ު

(ުދ ހާސް)

ުއަށްވުރ ރުފިޔާ

ުއަދަދ އްުބޮޑުނުވާ

ުވަނ10ުަު.2

ުމާއްދާ

ުކުރާނ މުޢާމަލާތް
ުފަރާތ އްުުއިސް

ުކަނޑައ ޅުންު

ުމިުލޫމާތުޢުމަުގ ފަރާތުުއިސްުމުޢާމަލާތްކުރާނ 
ުއ އްގޮތްވާުުމާއްދާއާުވަނ10ުަުގަވާއިދުގ 

ު.ުުފައިނުވުންއިުއަންގަުކޮމިޝަަނށްުގ މަތިންގޮތު

ު-/2,000ުފަހަރަކުުކޮންމ 

ުރުފިޔާ(ުދ ހާސް)

 
ުވަނ13ުަު.3

ުމާއްދާގ 

ު(ބ)

ުފީުލައިސަންސްުމުއްދަތުގައިުކަނޑައަޅައިފައިވާުފީުލައިސަންސް
ު.ނުދ އްކުން

ުކޮންމ ުފާއިތުވާ

ުދުވަހަކަށްު

ުފީގ ުނުދައްކާއޮތް
ުސުމ އް)0.05%ު
ުމ އްސުުޕޮއިންޓް
ުފަހ އް

ު(.ުއިންސައްތަ
ުގޮތުގ މަތިންުމި

ުޖޫރިމަނާކުރ ވޭނީ
ުފީގ ުނުދައްކާއޮތް

ުދ ގުނަުއަދަދުގ 
ުނުވަތަު

250,000/- 
ުދ ލައްކަ)

ުފަންސާސްހާސް
ުދ ުމިު،(ރުފިޔާ



 

ުބޮޑުުއަދަދުންކުރ 
ު.ހަމައަށ ވ ުއަދަދަކާ

ުވަނ14ުަު.4

ުމާއްދާގ 

ު(ށ)

ުލައިސަންސް

ުކުރުންއައު

ުހަމަވުމުގ ުމުއްދަތުުކޮށްފައިވާދޫުލައިސަންސް
ުލައިސަންސްުުކުރިންުުދުވަހުގ މަސް(ުތިނ އް)3ު

ުކަމަށްއ ު،ފަރާތްތަކުންުބޭނުންވާުކުރުމަށްއައު
ުު.ނުވުންުހުށަހަޅައިފައިުކޮމިޝަނަށްުއ ދި

ުކޮމިޝަނަށް

ުއ ންގުމަށް

ުކަނޑައަޅައިފައިވާ

ުމުއްދަތު

ުހިނގާުގ ންފާއިތުވ 

ުދުވަހަކަށްުުކޮންމ 

ުއަހަރީ
0.1ު%ުފީގ 
ުޕޮއިންޓްުސުމ އް)

ު(އިންސައްތަުއ ކ އް
ު
 

ުވަނ19ުަު.5

ުމާއްދާގ 

ު(ހ)

ުލައިސަންސް

ުލިބިފައިވާ

ުުހިއްސާުުފަރާތުގ 

ުބަދަލުކުރުންު

ުޚިދުމަތްދިނުމުގު ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 
ުހިއްސާުުފަރާތަކުންުލިބިފައިވާުލައިސަންސް

7ުުގިނަވ ގ ންުކުރާތާބަަދލުު،ބަދަލުކޮށްފިނަމަ
ުހަތ އް) ުބަދަލ އްގ ުއ ުތ ރޭގައިުހުގ ދުވަ(

ުލިޔުމުންުކޮމިޝަނަށްުުސީލުތަފު
ު.ފައިނުވުންއިއަންގަ

ުކޮންމ ުފާއިތުވާ

ުދުވަހަކަށްު

2,000/-ު

ުރުފިޔާ(ުދ ހާސް)

ު

ުވަނ20ުަު.6

ުމާއްދާގ 

ު(ނ)

ުރައިޓްސްުުޗ ނަލް

ުއ އްބަސްވުން

ުނ ތްުުލިބިފައިުޙައްޤުުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 
ުު.ކުރުންރީބްރޯޑްކާސްޓްުޗ ނަލ އް

ު-/2,000ުޗ ނަލަކަށްުުކޮންމ 

ުރުފިޔާ(ުދ ހާސް)

ު

ުވަނ23ުަު.7

ުމާއްދާގ 

ު(ހ)

ުޚިދުމަތް

ުލުންމ ދުކަނޑައި

ު،ތާރީޚުުމ ދުކަނަޑއިލާުޚިދުމަތްުވަގުތީގޮތުން
ުކޮމިޝަނަށްުުމުއްދަތުގައިުކަނޑައަޅައިފައިވާ

ު.ފައިނުވުންއިއަންގަ

ު-/2,000ުފަހަރަކުުކޮންމ 

ުޔާރުފި(ުދ ހާސް)

 

ުވަނ23ުަު.8

ުމާއްދާގ 

ު(ށ)

ުޚިދުމަތް

ުލުންއިމ ދުކަނޑަ

ުޚިދުމަތްުސަބަބުންުކަމ އްގ ުނުފޯރުވޭުބާރު
ުކަންއ ުކޮމިޝަނަށްު،ނަމަވ ސްުމ ދުކ ނޑުނު

ު.ފައިނުވުންއިއަންގަ

ު-/1,000ުފަހަރަކުުކޮންމ 

ުރުފިޔާ(ުދ ހާސް)

 

ުުވަނ27ުަު.9

ުމާއްދާގ 

ު(ހ)

ުޗ ނަލްުބްރޯޑްކާސްޓަރުގ ުސަރވިސްުޕަބްލިކްުޗ ނަލްތައްުުދިވ ހި
ު.ކަނޑައިލުންުނުަވތަުނުހިމ ނުން

ުކޮންމ ުފާއިތުވާ
ުދުވަހަކަށްު

ު

2,000/-ު

ުދ ހާސް) ުރުފިޔާ(

ުބޮޑުނުވާުއަށްވުރ 



 

ުއަދަދ އް

ުވަނ31ުަު.10

ުމާއްދާގ 

ު(ނ)

ުކޮންޓ ންަޓށް

ުއުނިއިތުރު

ުގ ނައުންު

ުކޮންޓ ންޓ އްުުމަނާ .ފޮނުވުންުކޮންޓ ްނޓްުމަނާުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ުުޓ ކަށްމިނ ުކޮންމ 
ު

2,000/-ު

ުދ ހާސް) ުރުފިޔާ(

ުބޮޑުނުވާުއަށްވުރ 

ުއަދަދ އް

11. ުވަނ32ުަ 

ުމާއްދާގ 

ުގ (ުށ)

2ު

ުއަންގައިދޭުުތުުވަގުުނަމާދު ުވަުގތު ުނަމާދު ުއ އްގޮތަށް ގަވާއިދާ
ުލިޔުންކޮޅުުގ ނ ސްނުދިނުން.

ު-/2,000ުފަހަރަކުުކޮންމ 

ުރުފިޔާ(ުދ ހާސް)

 

12. ުވަނ35ުަ 

ުމާއްދާގ 

ު(ބ)

ުޕ ކޭޖަށްުޗ ނަލްުހުއްދަނ ތިުކޮމިޝަނުގ ުޕ ކޭޖްުޗ ނަލް
ުު.ގ ނައުންުއުނިއިތުރު

 -/2,000ުފަހަރަކަށްުކޮންމ 

ުރުފިޔާ(ުދ ހާސް)

ު

ުވަނ36ުަ 13

ުމާއްދާގ 

ު(ރ)

ުޚިދުމަތުގ 

ުއަގުުބާވަތްތަކާއި

ުފާސްކުރުން

ު،އަގ އްުުނވާފާސްކޮށްފައިުކޮމިޝަނުން
ު.ނ ގުންުޚިދުމަތަކަށް

 -/2,000ުފަހަރަކަށްުކޮންމ 

ުރުފިޔާ(ުދ ހާސް)

ު

ު

 
 
 
 
 
 
 



 

3ުޖަދުވަލުު  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ު

ު

ު

ު

 

ު

 

 

 



 

 

 

4ުޖަދުވަލުު  

 



 

5ުޖަދުވަލުު  

 

 



 

6ުޖަދުވަލުު  

 



 

 

 



 

 

 



 

7ުޖަދުވަލުު  

 

 

ންުކުރުުއިޢުލާނުުުލަތުުހާުުކުއްލިު  
 

ލަތުުހާުުކުއްލިު  
NATIONAL EMERGENCY 
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