ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ވަގުތީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލު

ތަޢާރުފު

.1

މަޤްސަދު

.2

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

.3

(ހ)

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) (16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރުފު
ކުރުމަށްޓަކައި ،އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން

ކޮމިޝަނުން ހިންގާ މަޝްރޫއު

(ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓް) ގެ ދަށުން ޙާއްސަ ހުއްދައެއް ދެވޭނެ ހަމަތަކާއި ،މި ކަމާ
ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ،ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ "ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ވަގުތީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
އުސޫލު" އެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދިނުމުގެ
ބޭނުމަކީ މި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ
ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަނެ ،މި ޚިދުމަތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން
މިއީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވިދާނެ ޚިދުމަތެއްތޯ ބެލުމެވެ.
(ހ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި މައިގަނޑު
ހަމަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
1

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތަކީ ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ޞަރަހައްދެއްގެ ރަށްވެހި ފަރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުން ހިންގާ،
ކޮންޓްރޯލްކުރާ އަދި ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ދެވޭ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތެކެވެ.

2

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.

3

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ވަކި ސަރަހައްދަކަށް
(ސިޓީއަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް) ނުވަތަ ވަކި ސަރަހައްދެއްގެ ޚާއްސަ
ޝައުޤުވެރިކަމެއް ހިމެނޭ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައެވެ.

(ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ތެރޭގައި

ސިޔާސަތުތަކުގެ

އަންނަނިވި

ހިމެނޭ

މަޤުޞަދުތައް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތެރެއިން ހާސިލްވާންވާނެއެވެ.
1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާ ،އާލާކުރުން.

2

ޤައުމު ބިނާކުރުމަށާއި ،ޑިމޮކްރަސީ އާލާ ކުރުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދީނީ ،ޘަޤާފީ ،ސިޔާސީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ޤައުމީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އަދި
ފަންނުވެރި

ފޭރާން

ހުނަރުތަކުގެ

ރައްކާތެރިކޮށްދީ،

މުއްސަނދިކޮށް

ދިނުން.
3

މި ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ،ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި
ގިނަ

އެއްފަރާތަކަށްވުރެ
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،

ފަރާތްތަކަށް

ބައިވެރިވެވޭނެ

ގޮތް

ބާވަތުގެ

ޚިޔާލުތަކަށާއި،

ތަފާތު

ތަފާތު

ވިސްނުންތަކަށް ،ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން.
4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ އެކި ގިންތިތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތާއި،
ހޭލުންތެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވޭނެގޮތް ހެދުން.

5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މައިދާނުގައި ބާރުތައް އެއްބައެއްގެ
މައްޗަށް ނުދާނެ ގޮތަށް އެމައިދާން ބައްޓަންކުރުމާއި ،އިންސާފުވެރި
ވާދަވެރިކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެންމެހައި

ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތް

ފޯރުވައިދިނުމަށް

ސަމާލުކަންދޭނެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުން.
7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތަފާތު

އެކި

ހިސާބުތަކަށް

ޚިދުމަތްދޭނެ

ޅ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ،ދެވެންއޮތް އެންމެ ފު ާ
ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ކަންކޮޅުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ

ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން.
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .4

(ހ)

ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތައް

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ޚިދުމަތުގެ ( 2ދޭއް)
ބާވަތަށެވެ .އެއީ؛
( )1ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ؛ އަދި
( )2ކޮމިއުނިޓީ ޓެލެވިޜަން؛

(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާނީ

ފްރީކުއެންސީއެއް

މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޓެރެސްޓްރިއަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމިއުނިޓީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޭ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަށް ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ބޭނުންވާ ފްރީކުއެންސީ ކޮމިޝަނުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކޮމިއުނިޓީ

ޓެލެވިޜަންގެ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ހުއްދަ

ދޫކުރާނީ

ކޭބަލް

ނެޓްވާރކްއެއްގައި ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށެވެ.
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .5

(ހ)

ޚާއްސަ ހުއްދަ

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ
މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚާއްސާ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް،
ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ސަރަހައްދެއް (ސިޓީއެއް ނުވަތަ ރަށެއް)
ގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.
ނަމަވެސް ،ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ސ
ފަރާތަކަށް ،އެ ސަރަހައްދުގައި ކޮމިއުނިޓީ ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއް ަ
ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އަދި،

ކޮމިއުނިޓީ ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚާއްސަ

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

ފަރާތަކަށް ،އެ ސަރަހައްދުގައި ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ
ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ނ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އެ

މުޖްތަމަޢުއަކަށް މުޙިއްމުވާ ،ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ބައިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޚިދުމަތް
ދޭން ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.
ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.
(ރ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ސަރަހައްދުތަކަށް،
އެ ސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ
ދާއިރާތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް
އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 6
ޚާއްސަ

ހުއްދަ

ދޫކުރެވޭ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދަ
ދޫކުރާނީ ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރަހައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ފަރާތްތައް
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .7
ޚާއްސަ

(ހ)

ހުއްދަ އަށް އެދި

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި
ހުށަހަޅާނީ ،މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށް ހުޅުވާލުމުން ،މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1

ހުށަހެޅުން

ގައިވާ "ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް"
ފުރިހަމަކޮށެވެ.
(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި
ހުށަހަޅަންވާނީ ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
1

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

2

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ
ކޮބައިކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަކަލު

3

ށ
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ މުއްދަތަ ް
އެކުލަވާލަވާލައިފައިވާ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ،އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ އަދި
ޓެކްނިކަލް ޕްލޭން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ނުވަތަ

ޕްރޮޕޯޒަލް
4

ކޮމިއުނިޓީ

ހުއްދައަށް

ޓެލެވިޜަން

އެދި

ޗެނަލް

ހުށަހަޅާނަމަ،

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އަދި ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް
ތައްޔާކޮށްފައިވާ)
5

ރޭޑިއޯ

ކޮމިއުނިޓީ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

ހުއްދައަށް
ލޯގޯގެ

އެދި

ސޮފްޓް

ކޮޕީ،

ހުށަހަޅާނަމަ،

ޗެނަލް

ކޮޕީ

(ކުލަކޮށް

ހާޑް

ތައްޔާކޮށްފައިވާ) އަދި ޖިންގަލް
6

އަމިއްލަ

ވަސީލަތެއް

ބޭނުންކޮށްގެން

ފިޔަވާ

އެހެން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ،

ފަރާތެއްގެ
އެފަރާތާ

އެކު

އ
ވަސީލަތެ ް
ހަދާފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
7

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޭ ޙިދުމަތެއް ނަމަ ،ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ
އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

8

މުޢާމަލާތް ކުރާނެ އިސް ފަރާތް /ޖަވާބުދާރީ ވާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފޯމް (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާ އެކު)

9
(ނ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް ލައިވް ސްޓްރީމިންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް
ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ،ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެކަމާ
ގުޅުންހުރި އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެމައުލޫމާތެއް
ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެދެވޭނެއެވެ.
އަދި ،މި ހާލަތުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ދެވޭނީ
ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދިފައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު

.8

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ
މުއްދަތަކީ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހެވެ.

ކޯޑިނޭޓަރެއް .9

ސްޓޭޝަން

(ހ)

ކަނޑައެޅުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޮމިއުނިޓީ

ސްޓޭޝަންގައި

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ޚާއްސަ

ހުއްދަ

ކުރަންޖެހޭ

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން

މަސައްކަތްކޮށް

ހިންގުމަށް

ސްޓޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރެއް އައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ފަރާތުން

މުޢާމަލާތްކޮށް

ކޮމިޝަނާ

ޖަވާބުދާރީވާނެ

ފަރާތަކީ

ސްޓޭޝަން

ކޯޑިނޭޓަރެވެ .އަދި އެ ފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،
އެކަން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ކޮންޓެންޓް ލައިވް ސްޓްރީމް

.10

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓް

ސްޓޭޝަނުން

ލައިވް

ބޭނުންކޮށްގެން،

ސްޓްރީމް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް ކޮމިޝަނަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ކޮންޓެންޓް

ރައްކައުކޮށް .11

ބެލެހެއްޓުން

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް،
އެތަނަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިން އާއި އޮން-އެއަރ ލޮގް އެ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) މަސް ދުވަހަށް
ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
އަދި ،ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ

މާސްޓަރ ރެކޯޑިން

އާއި އޮން-އެއަރ ލޮގް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިޝްތިހާރު ފޮނުވުން .12

(ހ)

މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް
ނަމަވެސް،

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ހުއްދަ

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން

އަންނަނިވި ހަމަތަކުގެ މަތިން އިޝްތިހާރަށް ވަގުތު ވިއްކައިގެން ފައިސާ
ހޯދިދާނެއެވެ.

1

އިޝްތިހާރަށް ދޫކުރާ ވަގުތު ގަޑިއަކު ( 5ފަހެއް) މިނަޓަށްވުރެ
އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

2

އިޝްތިހާރަށް ވަގުތު ދޫކުރުމުގައި ،ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތްދޭ
ޞަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ،އެ ޞަރަޙައްދަށް މުދަލާއި
ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ކޮންޓެންޓަށް ޒިންމާވުން

.13

ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން

.14

(ހ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފޮނުވާ
ކޮންމެ ކޮންޓެންޓަކަށް ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިއުނިޓީ

ޚާއްސަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ހުއްދަ

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ،އެހެން
ފަރާތަކުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ،

ކޮންޓެންޓެއް

އެ

ކޮންޓެންޓް ގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ،އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން
ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ނިމުމުން ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން މަޝްރޫޢުގެ
މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަށް އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިންގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ޕްރޮގްރާމް ފޮނުވިގޮތުގެ ޝެޑިއުލް

(ށ)

ޗެނަލް އޮޕަރޭޝަން އާބެހޭ މައުލޫމާތު

(ނ)

އޯޑިއަންސް ސަރވޭގެ މަޢުލޫމާތު

(ރ)

ޑޯނަރ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓަސް

(ޅ)

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .15

މި އުޞޫލުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ޚާއްސަ ހުއްދަ

ޚާއްސަ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ހުއްދަ
ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

.16

(ހ)

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚާއްސަ

ހުއްދަ

ލިބިފައިވާ

ފަރާތުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި ،ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް

(ސުލޫކީ މިންގަނޑު) އާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޮމިއުނިޓީ

ޚާއްސަ

ހުއްދަ

ލިބިފައިވާ

ފަރާތަކުން

މިއުސޫލާއި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އޮފް

ކޯޑް

ޕްރެކްޓިސްއާއި

އެނޫންވެސް

ކަމާގުޅޭ

އެހެން

ޤާނޫނަކާ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ
ހުށަހަޅަންވާނީ ،ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބެލުމުގެ

ނިޒާމް"

ގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުސޫލުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތިންނެވެ
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން
ޢަމަލުކުރާނީ ،ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބެލުމުގެ

ނިޒާމް"

ގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުސޫލުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތިންނެވެ.
އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން

.17

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަންފަށާނީ މި އުސޫލު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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