
 

  
  
  

                                       
427-LCM/CIR/2019/8     ނަންބަރ:  

 

 ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށްކ ރާ ސް ދޫރައިޓްރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ ންނަށާއި ޓީވީ ޗެނެލްތަކ ގެ 
  

   ސަރކިއ ލަރ
 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ ންގެ ޚިދ މަތ ގައި ހިމެނ  ޓީވީ ޗެނެލްތަކ ގެ ވެރިފަރާތްތަކާއެކ  ނޮން -އެކްސްކްލޫސިވް އެބަސްވ ން ހެދ  މާގ ޅ  
 

ބައެއް ޓީވީ ފަދަ  މި ކ ރިމަތިވެފައިވާ ކަމާއި ދަތިތަކާހޯދ މަށް  ގެ ރައިޓްސްމ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ ޗެނެލްތަކ ގެ ބައެއް ޓީވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ ން އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވ ން ހަދާފައިވ މ ގެ ސަބަބ ން ދެން ތިބި ބައެއް ރާއްޖ ގެ ޗެނެލްތަކ ގެ ވެރިފަރާތްތަކާ އެކ  

 ގެ ރައިޓްސް ހޯދ މަށް ނ ކ ޅެދިފައިވާކަމ ގެ ޝަކ ވާ މި ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ  ރ ންނަށް މި ޗެނެލްތައްރީބްރޯޑްކާސްޓަ

 ސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވ ން ހެދ މާ ގ ޅ  ކަންކަންނޮން އެކްޗެނެލްގެ ވެރިފަރާތްތަކާއެކ   ،ޤަވާއިދ ތަކ ގައިމ ންދާ މިހާޜ  އަމަލ ކ ރަ އެހެންކަމ ން،
މި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނ ން  ކަމ ގައި އަމަލ ކ ރަންވީ ގޮތް ސާފ ކޮށްދިނ މަށް އްދާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ މާ

 ބ ނ ންކ ރަމެވެ.ތ ގެ ފ ރ ޞަ 

ޤަވާއިދ ގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 2ގެ ( ރީބްޜޯޑާކާސްޓްކ ރކ ގެ ޤަވާއިދ ) R-179/2019ޤަވާއިދ  ނަންބަރ  ދާ މިހާރ  އަމަލ ކ ރަމ ން 
އް އ ފެއްދ މާއި ވަކި ބަޔަކ  ޚިދ މަތް ލިބިގަންނަ ފާރާތްތަކަށް އެކަށީގެން އަގެއްގައި އެ ޚިދ މަތް ލިބ ނ  ވާދަވެރި މާހައ ލެ"ދެއްގެ ގޮތ ގައި، މަޤްޞަ 

ނޑައެޅ ން  ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  9 އެ ޤަވާއިދ ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވ މާއިމި ފަދައިން " އެ ޚިދ މަތް ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް މަގ ފަހިނ ވާނ  އ ސ ލ ތައް ކަ
 " ވަނަ ނަމްބަރ ގައި، "ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތ ގައި ހިމަނާ ޗެނެލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރމ ގެ ހ އްދަލިބިފައިވާކަމ ގެ ލިޔ ން 11

ރިފަރާތް ނ ވަތަ ޗެނެލްގެ ވެ ...ޗެނެލެއް ފޮނ ވަންވާނީ" ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، 20އެ ޤަވާއިދ ގެ  ހ ށަހެޅ މަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވ މާއިކޮމިޝަނަށް 
 ދެމެދ  ވެފައިވާ ޗެނެލްގެ ވެރިފަރާތ ން ޗެނެލްގެ ރައިޓްސް ދިނ މަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ފަރާތާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތާ

ދިވެހި ރާއްޖ ގައި  ކ ރާއިރ ،މާއްދާތަކަށް ރިއާޔަތް މި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީކަމަށް " ނޮން އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވ މެއް އޮވެގެން 
 ވެވ  އެއްބަސްވ މެއްގެ ދަށ ން އެ ޗެނެލްތަކ ގެ ވެރިފަރާތ ން ރިބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގެ ރައިޓްސް ހޯދ މަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރެވ  ޗެނެލްތަކަކީ

)އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރައިޓްސް  ކްލޫސިވްމި ފަދަ އެއްބަސްވ ންތަކަކީ ނޮން އެކްސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރެވ  ޗެނެލްތަކެއްކަމަށް ވާންޖެހ ނެކަމާއި
 ތަކެއްކަމަށް ވާންޖެހ ނެކަން ސާފ ކޮށް އެގެއެވެ.އެއްބަސްވ ން  ގޮތަށް ހެދިފައިވާ(ނ ވާ  ލިބިދިނ މ ން މަޙްރޫމް

 ،އެއްވެސް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކ ފައިވާ ދޫކޮށްމި ކޮމިޝަނ ން ލައިސަންސް  ،އިސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ  ޤަވާއިދ ގެ މާއްދާތަކަށް ރިއާޔަތްކ ރާއިރ 
ވެފައިވާ އެ ޗެނެލެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގެ ރައިޓްސް ހޯދ މަށް އެކ  ނެލް ޑިސްޓިރިބިއ ޓްކ ރާ ފަރާތަކާޗެ ނ ވަތަ  ފަރާތަކާވެރި  ޗެނެލެއްގެ އެއްވެސް

ނެލެއްގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓަރ ންނަށް އެއްވެސް ޗެރޯޑްކާސް އެހެން ރީބް ، ނ ވަތަ އެފަދަ އިންތިޒާމެއްގެ ސަބަބ ން ސަބަބ ންއެއްބަސްބ މ އެއްގެ 
 ޗެނެލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މަކީ ހ އްދަކަމެއްނޫނެވެ. ،ސް ނ ލިބ ފަދަ ގޮތަކަށްރައިޓް
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