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 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު 
 

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 ފެށުން 

ނަ ވަ 46)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/61މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ،މާއިކަށައެޅު އެމާއްދާގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް

ގެ ނުމުދިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ލައިސަންސް 

ްއ ތްތަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދެވޭނެގޮ ،ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރުމާއި

މުގެ ކުރުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާން ،ބަޔާންކުރުމާއި

 ގަވާއިދެވެ. 

 ތަޢާަރފާއި ނަން .1 ހ()

 

   )ށ( " އެވެ.2019"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތައް  

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް ބެހޭ .2 )ހ( ނެއް( ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.)ތި 3ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
 ބައިތައް

    1 ؛ލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގޕަބް

    2 ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ؛ 

    3 ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ؛ 
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ްށ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެ ބަޔަކަ ،ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށް ބަލައި

 ބެހިގެންވެއެވެ. 

   )ށ(

 ؛ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް

 .ދުމަތް ޚިސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭހަމައެކަނި އަޑާއި ޓެކް ،މަންޒަރާ ނުލައި

1    

 ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް؛

ްށ ގޮތައަޑާއި މަންޒަރާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ގްރެފިކްސްއާއި ޓެކްސްޓް ހިމެނޭ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ޚިދުމަތް.

2    

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ލައިސަންސް 

 ،ންވާނީ ދޭތެއްދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަ

  ،ކުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކަކާއެ

  ،ންއެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއްގެ ދަށު

 އެ ލައިސަންސެއްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 ންސްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަ .3 )ހ(

ސް އެއްވެ ގައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ދިވެިހރާއްޖޭ

ރުމުގެ ސްޓްކުޑްކާފަރާތަކުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ ބްރޯ

 އަޅާ އެކަމަށް ކޮމިޝަުނން ކަނޑައަޅާ ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުގައި ކަނޑަ ،ޤާނޫނާއި

  ސްގައިވާ ސަންއެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައި ،ޝަރުޠުތަކާއި

 ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.

   )ށ(

ވި ނަނިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ އަން

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަަކށެވެ.

ސަންްސ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައި .4 )ހ(

 ދޫކުރެވޭ ފަރާްތތަކުގެ ަޝރުުޠތައް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންެޏއް ނުވަތަ ޕަބްލިްކ ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް 

ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަިކ 

1    



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                              158  އަަދދު:                             48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
5 

ގައި ޤާނޫނަކުން އުފައްާދ ކުންފުންޏެްއ ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމު

ވުމާއި، އެ ފަރާތުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ؛ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހިމެނިފައިވުން 

ވް ރޭޓިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ކޯޕަ

ވަތަ ނުއް ސޮސައިޓީއެއްގައި ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެ

 ؛ވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުންކޯޕަރޭޓި

2    

    3 ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ފަރާތަކަށް ނުުވން؛

ތަ ނުވަ ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން؛ 

4    

ގެ ކުރުމުސްޓްއުރު އަދާކުރާ އިދާރާ )ބްރޯޑްކާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތަންޒީމީ ދަ

ގެ އުލަތު ދަސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ތްކުރާއްކަމުއައްސަސާ( އެއްގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި މަސަ

އެއް އިޓީފަރާތެއްގެ ހިއްސާއެއް އޮތް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަ

 ނުވަތަ އެ ފަދަ މީހަކު ބައިވެރިވާ ކޯޕަރޭޝަނެއްކަމުގައި ނުވުން؛

5    

 )ވިހި  %20ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު ކުންފުންޏެއްގެ 

ނޭ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެ

  ؛ވުންކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނު

6    

)ވިިހ  20ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ %

ނޭ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެ

 ؛ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން

7  

 

 

 

ންފުންޏެއްގައި ހިއްސާ އޮތް )ދޭއް( ކު 2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް 

8    
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 ؛ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން

އްގެ )ދޭއް( ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓީއެ 2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ވް ހިއްސާއޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަަތ ކޯޕަރޭޓި

 ؛އެއްކަމުގައި ނުވުންސޮސައިޓީ

9    

 އްސާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި ހި

އްސާ ހިސް ވެބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި  ،އޮތުމާއެކު

އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ިހމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުަވަތ ކޯޕަރޭޓިވް 

 ؛ސޮސައިޓީއެއްކަމުގައި ނުވުން

10    

އިންަސއްތަ( ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ހިމެޭނ  )ސަތޭކަ 100%

 ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވުން؛

11    

ވް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓި

 ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

12    

ނަ އްސާގަންހި އްކާއާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ވި 

 އި، ވަނަ ނަންބަރާ 4ވަނަ ނަންބަރާއި،  2ގެ )ހ( ގެ މި މާއްދާ ،ފަރާތްތަކަކީ

 ވެ.ވޭނެއެނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިއްސާއޮތް ފަރާތްތަކެއް ކަމަކަށެއް ނުބެލެވަ 5

   ށ()

 ،ޔަވައި އް ފިމުޅި ރާއްޖެއަށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ހަމައެކަނި މާލެއަށްދޭ ޚިދުމަތެ

 ރުމުގެ ޓްކުޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަުކން ބްރޯޑްކާސްބްރޯ

 . މުޅި އެވެލައިސަންސް ހޯދަން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެ

 ގެގޮުތން ނުމުރާއްޖެއަށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ހަމައެކަނި މާލެއަށްދޭ ޚިދުމަތެއް ދި

 މަށް ކޮމިޝަނުން އެކަ ،ސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ލައި

 އިޢުލާނުކޮށްގެން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

 )ހ(

 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް  .5

 އެދި ހުށަހެޅުން.

ަތްއ ޔުންލިއަންނަނިވި  ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ

 .ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

   )ށ(
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ސަށް އެދޭ ގައިވާ "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ؛ފޯމު"

1    

    2 ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮފައިލް؛

 )ހ( ؛ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު

 

   

 )ށ( ؛ޔުންހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންަގއިދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލި

 )ނ( ޕީ؛ހިއްސާދާރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮ

 ޏއްގެ ންއެ ކުންފު ،ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭނަމަ

 އެ އި، ޔުމާހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންަގއިދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލި

ވާ މަނުހަމުއްދަތު   ،ދޭފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި

 ކާޑުގެ ކޮޕީ؛

 )ރ(

 )ބ( ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ؛ 

 )ޅ( ؛ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ަމޢުލޫމާތު

ވާ ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާއި، ލަިއސަންސްގެ މުއްދަތަށް އެކުަލވައިލައިފައި

 ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން؛

3    

    4 ؛ލޭންހިއުމަން ރިސޯސް ޕް ،ނޑާއިއިދާރީ އޮނިގަނޑާއި، ހިންގުމުގެ އޮނިގަ

    5 ؛ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގެ ތަފުސީލު

ސްގެ ވަނަ މާއްދާ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަލއިސަން 9މި ގަވާއިދުގެ 

 ން؛ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެދެނީ ކޮްނ ބާވަތެއްގެ ލައިސަންސަކަށް ކަ

6    

ްނ ކޭޝަޗެނަލް އައިޑެންޓިފި ،ޓެލެވިޜަން ލައިސަންސަށް އެިދ ހުށަހަޅާނަމަ

 ؛()ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި ހާޑް ކޮޕީ 

7    

ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނުެގ  ،ރޭޑިއޯ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ

ހާޑް ކޮޕީ )ކުލަކޮްށ  ،ގޮތުގައި ބޭުނންކުރާ ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި

8    
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 ؛ންގަލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ( އާއި، ޖި

    9 ؛ސްޓޭޝަނުގެ ނަން )ކަމާެބހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ(

    10 ޗެނަލްގެ ނަން )ކަމާބެހޭ އިދާރާަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ(؛

    11 ؛ ޕޮލިސީވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑިޓޯރިއަލް 31މި ގަވާއިދުގެ 

  މަޢުލޫމާތުމުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ ގައިާވ " 5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ؛ފޯމު"

12    

    13 ؛ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ްނ ކޮށްގެ ނުންއަމިއްލަ ވަސީލަތެއް ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަސީލަތެއް ބޭ 

 ؛ޕީކޮ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ، އެ ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ

14    

ކު ރާތާއެ ފައެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ، ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ 

 ވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛

15    

ވަަނ  4ލައިސަންސް ލިބޭ  ފަާރތުގަިއ ހުންނަންެޖހޭކަމަށް މި ަގވާއިދުގެ 

  ،ށްދޭރުކޮކަން ކަށަވަމާއްދާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ

 ؛ގައިވާ ފޯމުގައިވާ 'އިޤްރާރު' 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

16    

 ނޫނަކުން  ޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަކި

ގެ  2 ށ( ގެ)މި މާއްދާގެ  ،އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް

 ؛ސްނާވާނެ)ރ( އިން އިސްތި

   )ނ(

ްށ މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލުމުން، އެކަމަ

 ރާތަކަށް ފަކުރިމަތިލައިގެން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާބުކުރާ ކޮންމެ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

   )ރ(

ކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބުމަށްފަހު، އެ ލައިސަންސް ލިބުނު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑް  ޚިދުމަތް ފެށުން .6
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)ބާރަ( މަސްދުވަހެވެ.  12ތާރީޚުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަކީ 

 އަދި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ 

 ދުމަތްދޭން ފަށަންވާނެއެވެ.)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚި 12

ނާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، ކޮމިޝަ

 ދި ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުންނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ. އަ ،މުޢާމަލާތުކުރާނީ

ހާއި، ރެޑްދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މިހާރު އުޅޭ އެ ،އެ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު )ނަާމއި

ށިގެން  ފެގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި، އީމެިއލް އެޑްރެސް( ލައިސަންސް ލިބޭ ތާރީޚުން

 .)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ 15

 .7 )ހ(

 

ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތެއް 

 ކަނޑައެޅުން 

 

ނުވަަތ  މަ،ިރވެއްޖެނަޖަވާބުދާރީވާން ކަނޑައަޅާ ފަާރތް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އުޒުރުވެ

ާކ ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް ަބދަލުުކރާނަމަ، މި މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން ފަރާތަ

ްށ ޝަނަކޮމި ،ހަވާލުކުރަންވާނީ، ނުަވތަ ޖަާވބުދާރީވާ ފަރާތް ބަދަލުކުރަންާވނީ

 ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަށްފަހުގަެއވެ.

   )ށ(

)ސާދަ(  14 ޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތްޖަވާބުދާރީވުމަށް ލައިސަންސް ލިބޭ  ފަރާތުން ކަނ

ތާ ރާނުވަތަ އެފަ ،ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާނަމަ

 ވެ.ންވާނެއެގަކަން އަންލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެ ،ނަންބަރު ަބދަލުވެއްޖެނަމަގުޅޭފޯނު

   )ނ(

 3 ދުވަލުގެ ޖައިދުމި ގަވާ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތުން މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

   )ރ(

 މިޝަނުގެ  ކޮޖަވާބުދާރީވުމަށް ލައިސަންސް ިލބޭ  ފަރާތުްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް

ން ކޮށްގެޒިރުހާއެންގުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީނުވާ ާހލަތުގައި، ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން 

 ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ އިޚް

   )ބ(

 ޅެންވާނީ ންގުލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުންތައް ެބލުމުގައި ކޮމިަޝނުން ގެ

މެދު ރުމާހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު ނިޒާމެކެވެ. މި ގޮތުން ލައިސަންސެއް ދޫކު

ޢާޔަތް ރި ިމޝަނުންގޮތެއް ނިންމުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ކޮ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ  .8 )ހ(

 ހުށަހެޅުންތައް ބެލުން



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                              158  އަަދދު:                             48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
10 

އް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެ ،ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ

ްނ އެކަ ؛ކަންފޯރުކޮށްދެވޭހައި ފަންނީޮގތުން ާޤބިލް ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ޫނން

ން އެދިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ބާވަތަްށ އެފަރާތުން ދޭ ،ބެލުމުގައި

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

1    

    2 ސިނާޢަތުގެ ވާދަވެރިކަމަށް ލިބިާދނެ ގެއްލުމަކަށް؛

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަަކށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވައިލާ ރާއްޖޭގެ 

 އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމަށް؛

3    

ގެ ރުމުލަިއސަންސް ދޫކު ،ންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެންލައިސަ

 ކަމަށްމިވެ. މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަށް ފީއެއް ނަގާނެއެ

 އެވެ.ގައި ހިމަނައިފައިވާނެ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   ،ނަގާ ފީގެ ތަފުސީލު

   )ށ(

 ުމންރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮިމޝަނުގެ ނިންލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހު

ންސެއް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންާވެނއެވެ. ލައިސަ 30ލިޔުމަކުން  

 ،ަބބުމި ސަދޫނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންަމއިފިނަމަ، ލައިސަންސް ދޫނުކުާރން ނިން

 އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

 ޔުން ލިގެ ތަކަށް ަލއިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާކަމުކޮމިޝަނުން ވަކި ފަރާ

ވަނަ  12ގެ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދު 30އެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާތާ 

 ނަމަ، ނުވާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފީ  ކޮމިޝަނަށް ދައްކައިފައި

 ޅުން ާބޠިލުވާނެއެެވ.އެ ފަރާތުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެ

   )ރ(

އް( ބާަވތަކަްށ )ތިނެ 3ބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  ،ޚިދުމަތުގެ ބާވަތަށް ބަލައި

 ބެހިގެންވެއެވެ.

 ލައިސަންސްގެ  .9 )ހ(

 ބާވަތްތައް 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ

 ؛ލައިސަންސް

1    
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    2 ؛ންސްސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާ

    3 ؛ންސްއިސަކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލަ

( ބަޔަކަށް )ދޭއް 2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  ،ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށް ބަލައި

 ބެހިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

    1 ؛ށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަ

    2 ؛ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އާންމު   .10 .ކެވެލައިސަންސް ދިނުމުގެ އާންމު ޝަރުޠުތަކުގައި ހިމެނެނީ  އަްނނަނިވި ކަންތައްތަ

 ޝަރުޠުތައް 

ށް ހެން ފަރާތެއްގެ ނަމައެ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަންސެއް

 ބަދަލުކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ ހުއްަދ ލިބިގެންނެވެ.

   )ހ(

 ،ހުމަށްފަކުރުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލައިސަންސް ބަދަލު

ާހ ހުރި ލައިސަންސާ ގުޅިގެން ުއފުލަންޖެހޭ ،ލައިސަންސް ކުރިން އޮތް ފަާރތުން

ން ހަމަކުރަން ލާޒިމްކުރާ އެންެމހައި ކަންކަޒިންމާއެއް އުފުލުމާއި، ފުރި 

ށް ފަރާތަ ރެވޭލައިސަންސް ބަދަލުކު ،ފުރިހަމަކުރުމާއި، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ލާޒިމްކުރެއެވެ.

   )ށ(

ލައިސަންސަށް އެދި ުހށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ކަންކަން 

 ،ރުޠެއްން ޝަކުގެ ތެރެއިފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަ

ށް ންކަމަވާ ކަލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި އުނިވެގެންނުވާނެއެވެ. މިގޮުތން ތިީރގައި

 ވެ.ނެއެއެކަން ލިޔުމުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންަގންވާ ،އުނިއިތުރެއް އަންނަނަމަ

   )ނ(

މުެގ ނައުލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަދަލެއް ގެ 

 ؛ން އެ ބަދަލަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުރި

1 
 

  

  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަްއ ފިޔަވައި، 1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އެއްވެސް  5މި ގަވާއިދުގެ   

2 
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)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  7 ،ލިޔެކިޔުމަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ

 ނަށް އަްނގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން އެކަން ކޮމިޝަ

ރަ( )ބާ 12ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެިށގެން  ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިާވ ލަިއސަންސް

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތެއް ފަށަންވާނެއެވެ.

   )ރ(

 ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޝަނަކީ، 

ަނ )ަހތްދިހަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ގި %70އެ ސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންެގ 

 ވެ.އަދަދަކަށް ދިވެހިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްޓޭޝަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެ

   )ބ(

ޓްރާންސްމިޝަނަށް ބޭުނންުކރާ ވަސީލަތްތައް ޓެސްޓްކުރުމުގެގޮތުން 

ކުން ރާތަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަ

ވަނަ މާއްދާގައި  17ސިގްނަލް ފޮނުވަންާވނީ މި ގަވާއިދުގެ ޓެސްޓް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ. 

   )ޅ(

، ންވެސްތަކުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާ

ރ ސްޓައެ ތަނަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިސްތިހާރުތަކުގެ މާ

 ހުންޑިންގއާއި، އޮންއެއަރ ލޮގް، އެ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަރެކޯ

 ،. ނަމަވެސް)ދޭއް( ަމސްދުވަސްވަންދެން ބަހައްޓަންާވެނއެވެ 2ފެށިގެން މަދުވެގެްނ 

އް ސަލައެމައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިސްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން

 ސްޓަރމާގެ ން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްކުރިމަތިވެގެން އެތަކެތި ބަހައްޓަ 

 ޓްކުރިސްބްރޯޑްކާ ،އޮންއެއަރ ލޮގް، އެ މައްސަލަ ޙައްލުވަންދެން ،ރެކޯޑިންގއާއި

 ފަރާތުން ބަހައްަޓންވާނެއެވެ.

    )ކ(

ގއާއި ޑިންއެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ މާސްޓަރ ރެކޯ ،ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ވެ.ސް އަގަކާ ނުލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެއެއްވެ ،އޮންއެއަރ ލޮގް

   )އ(

ރުގެ ހައަފާއިތުވި  ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަުކން

ދިގެްނ ވި ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 50އަހަރީ ރިޕޯޓު، މި ގަވާއިދުގެ 

 .ޅަންވާނެެއވެއަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަ

   )ވ(
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ިއ      ކޮށްފަޔާންތިރީގައި ބަ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

 މިވަނީއެވެ.

 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު  .11

ސްގެ ސަންކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯއާއި ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައި

 ދުވަހެވެ.)ދިހައެއް( އަހަރު 10މުއްދަތަކީ 

   )ހ(

  ތަކީޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަ

 )ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 10

   )ށ(

 ލައިސަންސް ފީ  .12 )ހ( ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީ ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. 

    1 ؛ފީހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެ

    2 ؛ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ

ރީ  އަހައާއިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

 ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ފީ

   )ށ(

މެ ންކޮ ،ތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތް

 އަހަރެއްގެ މާރިޗުމަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

 ސް ހޯދާ ސަންއަލަށް ލައި ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

 ފީ،އެ އަހަރުގެ ބަކީ އޮތް މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ،ފަރާތްތަކުން

 ޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއެކު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.ރަ

   )ރ(

 ފީމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަާވއިރު އަހަރީ 

އިވާ ގައި ކަނޑައަޅައިފަ 3ދައްކައިފައިނުވާނަމަ، މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެެއވެ.

   )ބ(

ފީ ނުދެްއކުމުގެ ސަބަބުްނ  އަހަރީ ހަމައަށް، ލުކުރަން ފެުށމާމި ގަވާއިދަށް ޢަމަ

 ،ކުންފަރާތްތަ ކާއޮތްޖޫރިމަނާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫރިމަނާ ނުދައް

ކޮމިޝަނަްށ  ައދަދުޖުމުލަ އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ  ފައިސާ ދައްކާ ދުވަހާ ހަމައަށް

   )ޅ(
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ލައްކަ ފަންާސސްހާސް ރުފިޔާ( )ދެ -/250,000ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި މި އަދަުދ 

)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް  -/250,000އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، ދައްކަްނ ޖެހޭނީ 

 .އެވެ ރުފިޔާ(

ސް ސަންކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައި

  މުގެމަވުއައުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަަމ، ަލއިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަ

ން )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ލިޔުމު 3

  ،މަވާނަކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ލައިސަންސް އައުކުރަން ބޭނުްނނު

 މި މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް އަންގަންާވނެއެވެ. ،އެ ކަންވެސް

 ލައިސަންސް އައުކުރުން .13 )ހ(

 

ސް )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންމި މާއްދާގެ 

  ،ނީދެން ލައިސަންްސ އައުކޮށްދެވޭ ،އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިނުާވނަމަ

އިސަންސް ލަ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފީއާއެކު 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 އައުކުރަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

   )ށ(

 ،ކާށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަލައިސަންސް ދިނުމަ

ިއ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ ،ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ަފރާތަކުން

 ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ލައިސަންސް އައުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   )ނ(

 މަކާ އިން ކަގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކުެގ ތެރެ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އި ރޭގަގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެ

 ވެ. ޅޭނެއެށަހެއެ ޖޫރިމަނާއެއް ހޯދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހު ،ދައްކައިފައިނުވާނަމަ

 ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން  .14 )ހ(

  ކުރާޓުންކޯ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެފައިވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން

ސް އިސަންގެ ލައެ ފަރާތެއް ،ޙުކުމަކާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ

 ނަށް)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ހިފެހެްއޓުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޮމިޝަ 90

 ލިބިގެންވެއެވެ.
 

   )ށ(

ތަކުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި

އަިދ ރަނގަޅުކުރުމަށް  ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވާނަމަ

  )ނ(
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ކޮމިޝަނުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ  ،އެންގުމުންވެސް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ

)ނުވަދިަހ(  90އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމަށްފަުހ، އެ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް 

އްޓުަމށް އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ މުްއދަތަކަށް ހިފެހެ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

  ،މަކަމާބެހޭ އެހެން ާޤނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާނަ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަންވާީނ، 

ފައިވާ ންކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ތުންއެ ފަރާތެއްެގ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގެ ބައެއް ވަގުތީގޮ ،ގޮތުގެމަތިން

  ،ފަހުމަށްމެދުކަނޑައިލުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެންގު

 ވެ.ނަމައެއިވާއެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފަ

  )ރ(

 

 އިދުގެވާމި ގަ ،ވި ހާަލތްތަކުގެ ތެރެިއން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމައަންނަނި

ލައިސަންސް  ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްަފހު،

 ތިންބާޠިލްކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ުހށަހަޅައި، ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ބާޠިލުކުރުން ލައިސަންސް .15 )ހ(

ގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޮގތު 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ؛ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންުމން

1 
 

  

 180ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން  23މި ގަވާއިދުގެ 

ތް )އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަ

 ؛މެދުކަނޑައިލުން

2 

 

  

އް )އެ 180ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  25މި ގަވާއިދުގެ 

އި ލައިފަޓައިސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ހުއް

 ؛ބޭއްވުން

3 

 

  

އަމިއްލަޔަށް އެދިގެން އުވައިލުން  ލައިސަންސް ލިބޭ  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު

އުވައިލުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ  އެ ޝަޚްޞު ސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީރަޖި ނުވަތަ

4 
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  ؛ކޯޓަކުން އުވައިލުން

ލައި ނުއާ ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ  ،ރަސްމީކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށްފަހު

 )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވުން؛ 15ބްރޯޑްކާސްޓްނުކޮށް 

5 
 

  

 ތަ ޅާ ހުށަހެޅުމެއްަގއި ނުވަލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން، ހުށަހަ

އް މެފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތެއްގައި ިމ ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރެިއން ކަ

 ؛ކޮމިޝަނަށް އޮޅުވައިލައިފައިވާކަްނ ސާބިތުވުން

6 

 

  

ކޮްށ ނިއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ހިފަހަްއޓައިފައިވަ

 ؛ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

7 
 

  

ެގ ތްތަކުލަހާއަންނަނިވި  ،ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ(

 ؛ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެއެވެހާތެރެއިން 

   )ށ(

ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ "ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އުސޫލު" އާ 

 ންގެލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުްނ އެދި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 ؛ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

1   

 މަވިއިރު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަ 10މި ގަވާއިދުގެ 

ސް ފައިނުވުން ނުަވތަ ަލއިސަންއިޅަލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ހުށަހަ

 ގައި ( ނ) 13 ގެ ގަވާއިދު  މި ،ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކުރުމަށްއައު

 ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ންސްއިސަލަ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކާރުޠަޝަ ތެރެއިން ޠުތަކުގެޝަރު އިވާކަނޑައަޅައިފަ ދިނުމަށް ސަންސްލައި

 ންސް ލައިސަ ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ލައިސަންސްގެ

 ؛ނުދިނުން އައުކޮށް

2 

 ގައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް

 12ން ރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ބް

 ؛ވުން)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ްބރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފައި ނު

3 
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އިވާ ޅައިފަނޑައަކަރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން 

ން ގެންނަދަލެއްޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ބަސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގު

ށް މިޝަނަރު ކޮޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ލައިސަންސަށް ބަދަލު ގެނައުން  .16

 ހަތަރު ވަނަ ބާބު 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 
 ،ކަށްޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ްޓ ޓެސް ،ޓްރާންސްމިޝަނަށް ބޭނުންކުާރ ވަސީލަތްތައް ޓެސްޓްކުރުުމގެގޮތުން

 ސިގްނަލް ފޮނުވިދާނެއެވެ.

 )ހ(

 

 ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވުން  .17

އް ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވޭނީ، މިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުްނ ދޫކުރާ ހުއްދައެ

ޓެސްޓް  ،ރުގެންނެވެ. ޓެސްޓް ސިގްނަްލ ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ުހށަހަޅާއިލިބި

 ދަތުމުއް ،ސިގްނަލުގައި ފޮނުވާނެ ކޮްނޓެންޓާެބހޭ މަޢުލޫމާތާިއ، ެޝޑިއުލާއި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ްލ ގްނަސިއަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން ޓެސްޓް 

 ވާނީ އަްނނަނިވި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ފޮނުވަން

 )ނ(
  

ޓެސްޓް  ،ރޭޑިއޯ ޗެނަލެއްނަމަ، ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަނާއި

ރަ( )ފަނަ 15ކޮންމެ  ،ސިގްނަލެއްކަން އަންގައިދޭ ެއނައުންސްމަންޓެއް

 ؛މިނެޓަކުން އެއްފަހަރު ފޮނުވުން

1 

 

  

ޝަން ސްޓޭ ލް ފޮނުވާ ހުރިހާ ވަުގތެއްގައިސިގްނަ  ،ޓެލެވިޜަން ޗެނަލެއްނަމަ

އް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނާއި، ޓެސްްޓ ސިގްނަލެއްކަން އަންގައިޭދ ލިޔުމެ

 ފެންނަން ހުރުން.

2 

 

  

 ،އިރާޚަބަ ،ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި ،ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވާއިރު

މާުތ ލޫޢުއިސްތިހާރާއި، އާންުމ މަ ،އިޢުލާނާއި ،ޚަބަރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި

 ނުހިމެނުްނ؛

3 
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ކުން ތްތަޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަފރާ ،ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވާ މުއްދަތުގައި

 ؛އެއްވެސް އަގެއް ނުނެގުން

4 
 

  

 ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ 

ވެ. ނާވާނެތިސްން އިސްމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމު ،ފަރާތެއްނަމަ

އްދާގެ  މާއެ ފަރާތުގެ އޮންއެއަރ ޓެސްޓް ސިގްނަލުގެގޮތުގައި ފޮުނވުމަށް މި ،އަދި

ްނ )ށ( ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ. ނަަމވެސް، ފޮނުވަމުންަދނީ ޓެސްްޓ ސިގްނަލެއްކަ

 އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.

   )ރ(

 މިޝަުނން ކޮ، ޓަްނވާނީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓުގެ ޯއޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީ ަބހައް

 ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ ގޮތަކަށެވެ.

 )ހ(

 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް  .18

 ކޮލިޓީ 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ިޚލާފުވެއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަުންނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ދޮޅަސް( )ފަސް 60މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭޮގތަށް ިޚދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.

   )ށ(

 ވާއިދުގެ ގަ މި ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވެއްޖެަނމަ

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭެނއެވެ 3ޖަދުވަލު 

   )ނ(

( )ތިނެއް 3 ،މަރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލެއް އެންކްރިޕްޓްކުރާނަ

  ހުއްދަމުގެމަސްދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަްށ ލިޔުމަކުން އެ ކަން އަންގައިެގން އެކަ

ށް އެކަން )ތިރީސް( ދުވަހުގެކުރިން އާންމުކޮ 30ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ  ،ހޯދުމަށްފަހު

 އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

 އެންކްރިޕްޓްކުރުން  .19 )ހ(

 

ކުރަން ކޯޑްފޮނުވޭ ިސގްނަލެއް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަްށަޓކައި ރެއެންކްރިޕްޓްކޮށްގެން 

ކު ޓަރައެ ސިގްނަލެއް ފޮނުވާ ބްރޯޑްކާސް ،އެކަން ކުރެވޭނެ މަގު ،ޖެހިއްޖެނަމަ

 ކޮމިޝަނަށް ފަހިކޮށްޭދންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 ރީޚުން ރާ ތާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކު

 . ވާނެއެވެ)ބާރަ( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށަން 12 ފެށިގެން

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުން  .20 )ހ(
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ކަން އެ ،)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން 7ރަސްމީކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމުގެ 

 ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

 )ށ(

 ،ކޭޝަންޓިފިނަމަ، ލޯގޯ ނުވަތަ ސްޓޭަޝން އައިޑެންބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ ވިޜުއަލްކޮށް

 ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ސްކްރީނުން ފެންނަން ުހންނަންާވނެއެވެ. 

 ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން .21 )ހ(

ްނ ކޭޝަބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށްނަމަ، ސްޓޭޝަނުގެ އައިޑެންޓިފި

އެކެއް( ) 1)ތިރީސް( މިެނޓަކުން  30ންމެ މަދުވެެގން ކޮ ،އަންގައިދޭ އެންގުމެއް

 ފަހަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

   )ށ(

ތުން ރު އަބްރޯޑްކާސްޓަ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ނުާވ ފޮން ކޮމިޝަނުން ހުއްަދ ނަގައިގެ ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ގަނެފައިވާ ގަޑިތަކާއި

 ހިމެނޭނެއެވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް މީގެ ތެރެޔަކު ނު

   )ނ(

  ،ންތަކުލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާ

 ނަށްއެ ައގެއް ކޮމިޝަ ،އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އަގެއް ނަގަންވާނީ

 ފަހުގައެވެ. ހުށަހަޅައިގެން، އެ އަގު ފާސްކުރުމަށް

 ،ކަށްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަ  .22 )ހ(

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން 

 އަގުނެގުން 

 މަށް އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ދޫުކރަމުންދާ އެއްވެސް ޗެނަލަކަްށ އަގެއް ނެގު

 ،ރިންކު)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ  2ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ނިންމައިފިނަމަ، މަދުވެގެން 

 .ވެގަންާވނެއެކޮމިޝަނަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނަނ ފަރާތްތަކަށް އެ ކަން އަން

   )ށ(

ްއ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަކަމުގައިވާަނމަ، އެ ބަދަލެ

 ވެ.ފަހުގައެ ކޮމިޝަަނށް ހުށަަހޅައިގެން އެކަން ފާސްކުރުމަށް ،ގެންނަންވާނީ

   )ނ(

ވެސް ށް އެއްނިކޮޚިދުމަތްދިނުމަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ކުރިއަށް އަގެއް ނަގައިފަިއވަ

 ނަމަ، މެދުކަނޑައިލާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބަކާހުރެ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލާނަމަ،ސަބަ

 ކަނޑައިލާޚިދުަމތް މެދު ،ފައިސާ އޮްނނަ މުއްދަތަށްވާ އެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި

 މަތް ޚިދު ،)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ދައްކަންވާެނއެވެ. ލިބިގަންނަ ފަރާަތށް

   )ރ(
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 ށްއެކަމަ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑަިއލާނަމަ

ދުކަނޑައިލާ މެ ،)ފަނަަރ( ދުވަހުގެ ކުިރން 15ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން 

ްނ ކުލިޔުމަ ،އަލުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް ،ސަބަބާއި

 ތަށްން ެއކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެ

ޚިދުމަތް  ،ން)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ކުރި 7މަދުވެގެން  ،ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލާނަމަ

 ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކަށް އެކަން ައންގަންވާނެއެވެ.

 ދުމަތް މެދުކަނޑައިލުން ޚި .23 )ހ(

 

 ގެ ބާރު ތެއްދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚި

އް  ހާލަތެފަދަ ނުފޯރުވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ

ޔުމަކުން ލި ،)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24ލަސްވެގެން  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

   )ށ(

އެކަން  ،މަ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

 މެހައިއެން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި

އިދާ ގަވާ ކޮމިޝަނަށް ކުރެވިދާނެ އެހެނިހެން ކަންކަްނވެސް މި ،މަސައްކަތްތަކާއި

 ވާނެއެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަުނން ކޮށްދޭން

   )ނ(

ކާ ން ކަމަރެއިމި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެ

ޔާންކޮށްފައިވާ ބަގައި  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެއްވެސް ފަރާތެއް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

   )ރ(

 )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް  މި މާއްދާގެ

ޑިހަ( )ެއއްސަތޭކަ އަށް 180މެދުކަނޑައިލައިފައި ބޭއްވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 

)އެއްސަތޭކަ  180ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު ގިނަވެެގްނ 

 ބިފައިވާ  ލިއިނުާވނަމަ، ލަިއސަންސްއަށްޑިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފަށައިފަ

 ޓަށް ކޯލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް  ،ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

   )ބ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުެގ  90އެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް  ،މެދުކަނޑައިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

   )ޅ(
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 މުއްދަތެއް ކޮމިޝަނުން  ދޭންާވނެއެވެ.

ްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތި  23މި ގަވާއިދުގެ 

 ތްޚިދުމަ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑަިއލާނަމަ

ރޭގައި ތެދިަހ( ދުވަހުގެ )ނުވަ 90މެދުކަނޑައިލާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

  އަލުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށަްނވާނެއެވެ.

 ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުން .24 )ހ(

އް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެ 23މި ގަވާއިދުގެ 

ން  ތާރީޚުކެނޑޭޚިދުމަތް މެދު ،މެދުވެރިވެގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ

 ކާސްޓްކުރަން)ނުވަިދހަ( ދުވަހުގެ  ތެރޭގައި އަުލން ބްރޯޑް 90ން ގިނަެވގެން ފެށިގެ

ފައި ކޮށްހާލަތު ބަޔާން ،ފަށަންވާނެއެވެ. އަދި،    މި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ

 ނެވެ.ގެންކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިެގން އެކަމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނުން ލިބި

   )ށ(

މުގެ  ހަމަވުދަތުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްބބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދު

އިާލ  ހުއްޓައެ ،މައެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިާލނަ ،ކުރިން

 ދަށުން ސްގެޗެނަލުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް އަދި ލިބިފައިވާ ަލއިސަން

( )ފަނަރަ 15ޢުލޫމާތު މަދުވެގެން އެކަމުގެ މަ ،އެހެން ޗެނަލެއް ފަށާނަމަ

 ދުވަހުގެކުރިން ކޮމިޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ 

މަތް އީ ޚިދުއެދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަން ާއންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންާވނެއެވެ. އަ

  އެކަން ކަށްންނަ ފަރާތް އެނގޭގޮަތްށ ދެވޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ، ސީދާ އެފަރާތްތަލިބިގަ

 އެ މުއްދަތުގައި އަންގަންވާނެއެވެ.

 ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުން  .25 )ހ(

 

 

 ކަމަކާ  ވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެއް

ތުގެމަތިން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ 3 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ްށ ޝަނަލިބިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެހެން ޗެނަލެއް ނުފަށާެނކަމަށް ކޮމި

ށްފަުހ ޓުމަލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއް ،އަންގައިފިނަމަ

 ލުކުރުމަށް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ލައިސަންސް ބާޠި

   )ނ(
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ތެްއ  ޚިދުމަހެންއެ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ޚިދުމަތް ހުްއޓައިލުމަށްފަހު

 ބިފައިވާލައިސަންސް ލި ،)އެއް ސަތޭކަ އަްށޑިހަ( ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ 180ނުފަށާ 

ްށ ޓަކުރުމަށް ކޯލައިސަންސް ބާޠިލު ،ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

   )ރ(

 ތަކުން ރާތްފަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

)ަހތަރެއް(  4)ސަުއވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަުދވެގެން  24 ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި

 ގަޑިއިރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރާ ވަގުތާއި އުސޫލު ބްރޯޑްކާސްޓް .26 )ހ(

 ކަނޑައެޅުން 

ަނ ބިގަންލިތް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންވާނީ ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަ

 ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރުކުރެވޭ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

   )ށ(

 ފަސް ވަނަ ބާބު 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް 

ެމ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ކޮންބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 

 ނުވާއެ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފޮ ،ފަރާތަކުންވެސް

ްލ ަފންސަވީސް އިންސައްތަ( ލޯކަ( %25ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި މަދުވެެގން 

 ކޮންޓެންޓުގެޮގތުގައި ހިމަނަންވާެނއެވެ.

 ލޯކަލް ކޮންޓެންޓުގެ މިންގަނޑުތައް  .27 )ހ(

 

 އިލައި ލަވަކޮންޓެންޓުގެޮގތުގައި ބަާލނޭ މިންގަނޑުތައް ކޮމިޝަނުްނ އެކު ލޯކަލް

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ެމ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ކޮން

 ތަކާ ފަރާތަކުންވެސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓުެގ މިންގަޑު

 ،ންކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތި ،ކުރޭތޯއެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް

 25ކޮމިޝަނުން ބަަލންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބަލައި ބެލުުމގައި، %

މަްށ ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ދަށުން ލޯކަލް ކޮްނެޓންޓް ހުރިކަ(

 .ނެއެވެންވާފެނިއްޖެނަމަ، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން އަްނގަ

   )ނ(
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ނީ ރަންވާޓްކުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ބްޯރޑްކާސް

ދަ ހުއް އެ ފަރާތަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ލިބިފައިވާ ކޮންޓެްނޓެވެ. 

 ކޮޕީރައިޓް .28 )ހ(

 މައްސަލައެއްބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަާކ ގުޅިގެން ކޮޕީރައިޓްސްގެ 

ްނ ލިބިގެ އްދައެ ކޮންޓެްނޓަކީ ކޮންޓެންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހު ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ކަްނ ންޓެއްންޓެބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުކޮށްޭދންވާނެއެވެ.

   )ށ(

އެ ކަމަށް  ،ނަމަކޮންޓެންޓަކީ ކޮޕީރައިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 

 ކްރެޑިޓް ދޭންވާނެއެވެ. 

   )ނ(

ޓަީކ ންޓެންރި ކޮމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކު

ްށ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންެޓންޓެއްަކން ސާބިތުކޮ

ވަލު ގެ ޖަދުދުމި ގަވާއި ،އެ ކޮންޓެންޓް ްބރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތެއް ނުދެވިއްޖެނަމަ،

 ވެ. ވެއެގެންގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި 3

   )ރ(

 ޓެއް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަާރތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންެމ ކޮންޓެން

 ވެ.  ރާތެވާނީ ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ ފަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަށް  .29 )ހ(

 ޒިންމާވުން 

ރިހާ  ހުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމުގެގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

 ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ 30މި ގަވާއިދުގެ  ،ކޮންޓެންޓެއް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ 

 ނޫނަކާ ޤާއެހެްނވެސް ،ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާއިއެކުލަވައިލައިފައިވާ 

 ޚިލާފުނުވާގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުަރންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރާނެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއެއް ކޮމިޝަނުން 

އިާދ  ގަވާނާއިޤާނޫ ،އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ބާރު  ރުމުގެޙުކުގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޑް އޮްފ ޕްރެކްޓިސް މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާއެއް

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް  .30 )ހ(

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

  ،އްގައިލައިސަންސް ލިބިގެން ްބރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެ

   )ށ(
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 ،އެ ސްޓޭޝަނަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއެއް އެކަށައަޅައި

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ  60އެފަރާތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާތާ 

 މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

 އްދާގެމާ ސްއަކީ މިމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި

ވާ ރަޒު)ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަުނން އެކުލަވައިލާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ތަޢާ

 އެއްޗެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ނ(

އަލް ޓޯރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ  ކޮންމެ ފަރާތަކުންެވސް އެޑި

 ންވާނެއެވެ.އެ ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލު ކުރަ ،ޕޮލިސީއެއް ކަނޑައަޅައި 

 އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ  .31 )ހ(

 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ

ވާ އިފައިއިލައެ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވަ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި

ަތ މި ގަވާއިދާއި ނުވަ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި

ކާ ޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލަބްރޯޑްކާސް

 ޚިލާފުވެގެނެއް ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

އެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ޖެހުމުްނ  ،ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ބަންގި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަންވާނެއެވެ.

 ބަންގި ގެނެސްދިނުން  .32 )ހ(

   )ށ( އެވެ؛ޅޭނެއެލުން ފިޔަވަޅު އަންނަވި އުސޫ ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

    1 ؛ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަމަ ނަސޭހަތް ދިނުން

ގައިވާ  3ލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ،)އެކެއް( ފަހަރަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ 1

  ؛ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުން

2    

ސްްޓ ރޯޑްކާ ބްގެލައިވް އިވެންޓްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި، ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް

ގޮތުްނ މުގެއޮންއެއަރވުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ސެންސަރުކުުރމަށް މަގުފަހިކުރު

އިވާ ލިބިފަ ންސްބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭނޭފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ލައިސަ ޑިލޭއެއް ލައިގެން

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ލައިވް އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން .33

 ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިލޭ ޔުނިޓް  .34 )ހ( ޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލައިަސންސް ލިބޭާތ ބްރޯ
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)ނުވަދިހަ( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިލޭ ޔުނިޓެއް  90

ކޮމިޝަުނން ދޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ  ،ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ. މި ޔުނިޓް ހުންނަންވާނީ

 އެއްގޮތަށެވެ.

 

 

 ،ށޭނީން ފެލައިވް އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަ ،އިމްކުރުމަށްފަހުޑިލޭ ޔުނިޓް ޤާ

ދަާއ އްހުކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ ޓީމަކުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު

 އެކުގައެވެ.  

  )ށ(

ރާ ޓްކުއެތަނަކުން ބްރޯޑްކާސް ،ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގައި

ން ލުކުރަމުމައެޔަށް ޢަ ،ދަރަޖަކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށަައޅައި ކޮންޓެންޓް ިގންތިކޮށް

 ،ނީންވާގެންދަންވާނެއެވެ. ކޮންެޓންްޓ ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރާނެ މިންގަނޑު އެކަށައަޅަ

ފައިވާ ޑައަޅައިކަނ ކޮންޓެންޓް ގިންތިޮކށް ދަރަޖަކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެވަގުތަކު

 ގޮތަށެވެ.މިންގަނޑުތަކާ އެއް

ކޮންޓެންޓް ގިންތި ކުރުމާއި  .35

 ދަރަޖަކުރުން

 6:00 ހެނދުނު ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން

ށްވެސް ހުރިހާ އުުމރުފުރައަކަ ،އާ ދެމެދު ގެނެސްދޭންވާނީ 9:00އާއި ރޭގަނޑު 

 އެކަށީގެންވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ކޮންޓެންޓެވެ.

އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް  18 .36 )ހ(

ޚާއްޞަ ގަޑި ކަނޑައެޅުން 

 )ވޯޓަރޝެޑް(

  ،އާ ދެމެުދގެ ގަޑިތަކަކީ 6:00ން ފެށިެގްނ ހެނދުުނ  9:00ރޭގަނޑު 

 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކެވެ. 18

   )ށ(

ތީެގ ރުން މައަހަ 18 ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް

 11:00މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ަގޑި ރަމަޟާންމަހު ފެށޭީނ ރޭގަނޑު 

 ގައެވެ.

   ނ((

ތް މަޚިދު ،މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑި ފެށުމުން

ްތ ދުމަޚިގެނެސްދޭންާވނެއެވެ.  ލިބިގަންަނ ފަރާތްތަކުގެ ސަާމލުކަމަށް އެކަން

 .ޓަރެވެކާސްކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދޭންވާނީ ބްޯރޑްލިބިގަންނަ ފަރާްތތަ

   )ރ(
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ންނަްށ އަހަރުން މަތީގެ މީހު 18 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެންޮއތް ނަމަވެސް

 ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަޔާއެކު  ،ޚާއްޞަ ޗެނަލެއްގެގޮތުގައި ވަކި ޗެނަލެއް

 ،ނަމަވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އި ކަމުގަލެއްބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލަކީ ޕޭރަންޓަލް ލޮކް ލެވޭގޮތަށް ފޮނުާވ ޗެނަ

 ވާންވާނެއެވެ.

   )ބ(

ކަްނ ވަސްބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި މީހުންގެ ހިތްތަކަށް ނުތަނަ

ަނ ން ބިގަލިތް ޚިދުމަ ،އަތުވެދާނޭ ފަދަ މަންޒަރެއް ނުވަތަ އަޑެއް ހިމެނިފައިވާނަމަ

އިދޭ ގައެކަން އަން ،ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި

 ވެ.މިފަދަ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަންާވނެއެ ،މެސެޖެއް

 ސަމާލުކަމުގެ މެސެޖް  .37 )ހ(

ެގ ދުންަފތުން ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކާއި، ދުންފަތު ،ދުންފަތާއި

ން ރާއަކުއިދާ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް ކަާމބެހޭ ،ކުރުމާއިއިސްތިޢުުުމާލު

އް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓެ

ށްޭދ ޔާންކޮ ބަބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނަމަ، އެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ިލބޭ ގެްއލުން

މެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވަމުންދާ ކޮން ،ޓިކަރ މެސެޖެއް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 ފައިވާ ޅައިތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިޭބނެަކމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަ

 މަ، ރާނައެއްވެސް އެއްޗަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކު

 ،އްސެޖެމެއެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުްނ ލިބޭ ގެއްލުްނ ބަޔާންކޮށްދޭ ޓިކަރ 

 .ކޮންޓެންޓް ޮފނުވަމުންދާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ 

   )ނ(

ކަިއ މަށްޓަކުރުޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކާއި މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތް

 ، ތަކާއިސޫލުކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަާޅ އު ،ރާއްޖޭގައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި

ރުމުގެ ިއސްތިހާރުކު ،އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން 4ވަލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދު

 ފުރުޞަތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 އިސްތިހާރު .38 )ހ(

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޙުދޫދުގެ ބޭރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އިސްތިހާރު 

ފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުމުެގ ލައިސަންސް ލިބި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް

   )ށ(



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                              158  އަަދދު:                             48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
27 

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

)ކ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ 10މި ގަވާއިދުގެ  ،ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 .ވާނެއެވެޓަންއެ ތަކެތި ަބލަހައް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކޮްނޓެންޓް ރައްކައުކޮށް

ރައްކައުކޮްށފައި ކޮންޓެންޓް  .39

 ހުންނަންޖެހޭ މުއްދަތު

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ނުވަތަ ހުރެދާެނ 

ކުެގ ކާތްތަރަހަ ،އެފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި  ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިެވންޓްތަކާއި

 އަޅާތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ހިޭލ ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ކޮމިަޝުނން ކަނޑަ

 ންޓްތައް ލިސްޓުކޮށް އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ. މިފަދަ އިވެންޓުތައް އިވެ

ވުރެ މުއްދަުތ )ހައެއް( މަސްދުވަހަށް 6އެ އިވެންޓެއް ފެށުމަށް  ،ލިސްޓުކުރުމުގައި

 ކުޑަވެފައިވާ އިވެންޓެއް މި ލިސްޓުގައި ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ. 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  .40 )ހ(

 ޝައުޤެއް 

 ވެންޓް ހިމެނޭ އި

 

ރެއް ސްޓަލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް ބްރޯޑްކާ

 ޓަރަށްކާސްހޯދައިފިނަމަ، ޤާނޫުނން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑް

 ސްޓަރު ޑްކާއަގަކާ ނުލައި އެ ބްރޯ ،އެ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު

ލިކް  ޕަބްލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި. ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

 )ފަންސާސް %50ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ހޯދާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން 

 ،ދެފަރާތުްނ އެއްބަްސވާ އަދަދެއް ،އަށްވުރެ މަުދނޫން އިންސައްތަ(

   .ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ދޭންވާނެއެވެ

   )ށ(

 ރވިސް ކް ސައް ފޯރުކޮށްދިނުމުން ޕަްބލިއެއްވެސް ހާލެއްގައި، ލިސްޓަޑް އިވެންޓެ

 ބްރޯޑްކާސްޓަރު މަޙްރޫމްވާނޭފަދަ ގޮތަކަށް، ނުވަތަ ޕަްބލިކް ސަރވިސް 

އިްނ ރީޢާބްރޯޑްކާސްޓަރު އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޒަ

 ގެ ނުގެނެސްދެވޭފަދަ ގޮތަކަްށ ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

 .ކެއް ހޯދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެވަކި ޙައްޤުތަ

   )ނ(

ޓަޑް ސްލި ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ނޫން އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް

  ،ކަށްއިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދިނުމަ

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

   ރ()
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މެ އެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ްނ ރާތަކުފަން ފުރަތަމަ ހޯދާ ފަރާތް ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުީވ، އެނޫްނ ެއހެ

އްޤު ގެ ޙަނުމުދިއެ އިވެންޓެއް އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ 

 .ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ

   )ބ(

ްނ ރާތުށްޓަކައި ޚިދުމަތް ިލބިަގންނަ ފަލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ފޯރުކޮްށދިނުމަ

ސް، އެެހން ނަމަވެ. ބްރޯޑްކާސްޓަރު ޚާއްޞަ އަގެއް ނަގައިގެން ުނވާނެއެވެ

ވެސް ނޫންހައިޑެފިނިޝަން ނުވަތަ ތްރީޑީ ނުވަތަ މިފަދަ ޚާއްޞަގޮތަކަށް ދެވޭ މި

 އް އަގެކުރާއިތުރު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސް

 .ނެގުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

   )ޅ(

ވާ ދުގައިއިމި ގަވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭނީ

 ރާތަށްކާ ފައެ އިވެްނޓެްއ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ވިއް ،ގޮތުގެމަތިންކަން

 ކްޓް ޓްރެއިުކރާ ކޮންވިއްކާ ފަާރތާއެކު ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސޮ ،ސާފުކޮށްދިނުމާއި

އް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިލުމަކީ އެ އިވެންޓެ

 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ހޯދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ

   )ކ(

ތް ދުމަބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ހުށަހެޅުމުގައި ޚި

  ،ނަމަވިއްޖެކަނަޑއެޅިގެން ކަމެއް އޮޅޭގޮތަށް ގެނެސްދެލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކަށް 

ފް އޮޑް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯ

ފަްށ ޢާމައެކަމަށް  ،ކޮށްފައިޕްރެކްޓިސްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުށް އިޞްލާޙު

 އެކަމަށް މަޢާފަްށ އެދެންވާނެއެވެ. ،އެދެންޖެހޭނަމަ

ކުށް އިޞްލާުޙކުރުމާއި މަޢާފަށް  .41 )ހ(

 އެދުން 

 )ދޭއް( ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ކުށެއް  2ތަކުރާރުކޮށް އެއްކަމެއްގައި 

ވާ ގައި 3 ވަލުއިޞްލާޙުކޮށްފައި މަޢާފަށް އެދެންޖެހިއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދު 

 ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެެއވެ.

   )ށ(

 ހަ ވަނަ ބާބު 

 ދާ ޚިލާފުވުން ޤާނޫނާއި ގަވާއި 
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 ކުން، ރާތަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަ

ސް ންވެމި ގަވާއިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި އެނޫ

މަ، އްޖެނަ ފެނިޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކަމާގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނަކާ

 އެފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާެނއެވެ. ޝަކުވާ އެކަމުގެ ޝަކުވާ

ވާ ޝަކު ހުށަހަޅަންވާނީ، ކޮިމޝަނުން ާޤއިމްކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަެހޅުމާއި

 ނެވެ.މަތިންތުގެބެލުމުގެ ނިޒާމް" ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮ

ޝަކުވާ  ހުށަހެޅުމާއި  .42 )ހ(

 މޮނިޓަރކުރުން.

 

ކީ ވާއަގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ހުަށހަޅާ ޝަކުމި މާއްދާ

 ްއޖެ އަސްލެއް ނެތި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެނި

 އެވެ.ވާނެހާލަތެއްގައި މެނުވީ، އެ ފަދަ ޮކންމެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނުން ަބލަން

   )ށ(

ކުްނ ރާތަސަންސް ދޫކޮށްަފއިވާ ފަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައި

ަކްށ ނޫނުތަ ޤާކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ،މި ގަވާއިދާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި

ތިްނ ގެމަޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ެބލުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަިދ އެގޮތު

 އިދާ އެފަރާތް މޮނިޓަރކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ނުވަަތ މި ގަވާ

 ނެއެވެ.ރަންވާޤުކުކޮމިޝަނުން އެ ކަމެއް ތަޙުޤީ ،ފުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ ޚިލާ

   )ނ(

ވަަނ  43މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ުހށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި، މި ގަވާިއދުގެ 

 ،ރާނީލުކުމާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ާފަހގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަ

މް" ނިޒާ ވާ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައި

 ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

   )ރ(

 އި އޮތްށްފަޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމްކޮ

 ތްދުމަނަމަވެސް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތަކާމެދު ޚި

މެްއ ނިޒާ ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން ކުރާ ޝަކުވާއާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ

 މުގެއެކަން އެ ފަރާތަކަށް އެނގޭނޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ،ޤާއިމުކޮށް

 ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތުން ވެސް އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ބ(

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ  ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް ޮމނިޓަރކުރުމަކީ

ވަނަ  މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމްކަމަކަށްވާތީ،  42

   )ޅ(
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ކޮމިޝަނުން އެދިއްެޖ  ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފޮނުވާ ކޮންޓެްނޓް

ލައިސަްނސް ލިބިފައިާވ  ،ހިނދެއްގައި، ކޮމިޝަަނށް މޮިނޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމު

 އިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި އަގަކާ ނުލައި ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.ލަ ،ފަރާތުން

މުެގ  ފެށުމެއްލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަުކން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާ

ވާ  ޝަކުގެންއެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ ޕްރޮގްރާމަކާ ގުޅި ،ކުރިންނާއި

 ،ޖުގައިމެސެ ތު ހިެމނޭ މެސެޖެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެހުށަހެޅޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާ

 .ނެއެވެންވާސްޓޭޝަނަށާއި ކޮމިޝަނަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަ

  )ކ(

 

 ވަތަ ނުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަްށ އަމިއްލައަށް މައްސަލަ ހުަށހަޅައިގެން 

 އެވެ.ގެންވެކޮމިޝަނަށް ލިބިޝަކުވާ ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ެބލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ  .43 )ހ(

 ބެލުން  އިސްނެގުމުގައި މައްސަލަ 

 ،ނީބެލޭ އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މައްސަލަ ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް

ަތ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އެ މައްސަލައެއް ނުވަ ،ނުވަތަ ޝަކުވާ ބެޭލނީ

ތުްނ ބިއްޔަޣުލަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޖަ ،ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިގެން

 އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ.

  )ށ(

 

ްއ ލަތެކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާެއއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީޤެއް ޚާއްޞަ ހާ

ހުގެ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަ 60ގިނަެވގެން މަސައްކަތު  ،މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ

 ޝަކުވާ  މާއިއިމުކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުތެރޭގައި ނިންމައި، ކޮމިޝަނުަގއި ޤާ

 ންތައް ންމުބެލުމުގެ ނިޒާމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ނި

 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ނިންމުންތައް އާންމުކުރުން .44 )ހ(

 ،އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ބެލުުމގައި ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ެމދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ތައް ސަލަ ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވާ މައްކޮމިޝަނުން އެކަން

 އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުަމށް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެެއވެ.

   )ށ(

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން 

ކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ބްރޯޑް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، މި ގަވާއިދާއި

ކަމުގެ ކުޑަ  ،ޕްރެކްޓިސް ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން  .45 )ހ(
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ވަނަ މާއްދާގައި  44ބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެވެ.ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ 

    1 ؛ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުން 

މަކާ  ކައެއްބާަވތެއްގެ ،މަޢާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ޝާއިުޢކުރަން އެންގުން

ޖެހޭ ރަންޚިލާފުވާ ދެވަނަފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެގޮތުން ކު

 ؛ކަންކަން އެންގުން

2    

ންޒާރު )ދޭއް( ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އި 2އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް 

 ؛ދިނުން

3    

ރެ )ދޭއް( ަފހަރު ނުވަަތ ެއއަށްވު 2ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠަާކ 

ދިޔަ ތުވިއިތުރަށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާަތށް ވޭ

ނޫން ންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑު)ދޭއް އި 2އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީގެ %

 ؛އަދަދަކުން ކޮމިޝަނުން އެފަރާތެްއ ޖޫރިމަނާކުރުން

4    

    5 ؛ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަްށ ކޯޓަ

 ؛ހުށަހެޅުން

6    

 ވަނަ ބާބު ހަތް 

 އެހެނިހެން 
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  ނުވަތަ މަށްލައިސަންސެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ނުދިނުމަށް، ނުަވތަ އައުކޮށްދިނު

ަތ ، ނުވަމަށްއައުކޮށް ނުދިނުމަށް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ދިނުމުގައި ޝަރުޠުަތކެއް ކަނޑައެޅު

ށް  ނޭޅުމަޅެއްވަތަ ފިޔަވަލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނު

އް ކަމެކޮމިޝަނުން ިނންމާ ިނންމުމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާެތއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނި

 ވެ.ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ިނންމުން ބަަދލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ުހށަެހޅިދާނެއެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  .46

 ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް 

ށްތޯ އްގޮތައެކާ ކާސްޓްކުރާ ތަންތަން ހިނގަުމންދަނީ ކަނޑަެއޅިފައިވާ ހަމަތަރާއްޖޭގައި ބްރޯޑް

ފައިވާ ކޮށްކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި އާންމު ،ބޭުނންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ބެލުމަށްޓަކައި

 .ންވެއެވެބިގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޗެކްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލި

 ކްކުރުން ސްޓޭޝަން ޗެ .47

 

ގައިދޭ އަން  ޤައުމު ވަނީ ކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައިކަން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން

އެ  ،ނީނުވަންވާފޮ ޓެއް އިންޒާރެއްކަމުގައި ބެލޭ ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަތުގައިކަމަށް ބެލޭ އެއްވެސް ކޮންޓެން 

 ގައެވެ.ފަހު  ކަމަކާގުޅޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

 ކާރިޘާއެއްގެ އިންޒާރު ނުވަތަ ކުއްލި .48

 ގުޅޭ އިންޒާރު  ހާލަތާ

ތަކާއި، ހާދިސާ ވެރިޤައުމަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްަކލުގެ ހާލަތްތަކާއި، ޤައުމަށް ދިާމވާ ހިތާމަ

ނުން މިޝަޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާ ގުޅިގެން ޚާއްޞަ މެސެޖުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭން ކޮ

 ގެއް އައެ މެސެޖުތަކާއި މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް  ،އަންގާ ާހލަތްަތކުގައިބޭނުންވެގެން 

 ނެގުމަކާނުލައި ގެނެސްދޭންވާނެެއވެ.

ހާލަތްތަކުގައި  ޚާއްޞަ .49

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ަފރާތުން 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

 ތައްއަންނަނިވި ބައި ،ސްޓޭޝަން ހިންގިގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ،ފާއިތުވި އަހަރު

 ނަންވާނެއެވެ.ހިމަ

 ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ސްޓޭޝަނުގެ  .50

 އަހަރީ ރިޕޯޓު

   )ހ( ؛ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާން

   )ށ( ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިެމނި މިންަވރު؛

   )ނ( ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންދެވުނު ނިސްބަތް؛

   )ރ( ؛ރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވުނު ނިސްަބތްބްރޯޑްކާސްޓުގެ ދާއި

ލު ފުސީޝެޑިއުލްގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނިގެންވާ ބައިތަކުގެ )ޯޖްނރާގެ( ތަ

 ؛ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަުނން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ފޯމު
 )ބ(

 
 

ރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކު ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަނުގައި     )ޅ(
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 ނިސްބަތް؛

 ނުގައިލޭއެ ޕް ،ސްޓޭޝަނުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކަިއ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޕްލޭނާއި

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު؛
 )ކ(

 
 

 ދިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އާބާދީގެ ނިސްބަތާިއ، ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށް

 ؛ސަރަހައްދުތައް

  )އ(
 

 ގުތުން  ވައްވެސް ފަރާތަކުން ލައިސަންސްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފިނަމަ، އެކަންއެ

ވަޅު  ފިޔަބުންހުއްޓައިލަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ތަރުތީ

 ؛އެޅޭނެއެވެ

 .51 )ހ(

 

ލައިސަންސް ނެތި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

    1 ؛ރިމަނާކުރުންގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ކުރާ ވަނަ މާއްދާ )ބ( ގައި ބަޔާން 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވްސް ޑިޯމލް ،ގޮތުގެމަތިން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ އާލާތްތައް

 ؛ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ހިފެހެއްޓުން

2    

ެރ ކުންކުތަނަނިިވ ހާލަތްއަން ،ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުންކަމަށް ބެލޭނީ

 ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.

   )ށ(

    1 ؛ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިނުވާ ފަރާތަކުްނ 

  ؛ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

2    

  ،ްތ މެދުވެރިވުމުންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

މަާނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެަމތިން ޖޫރި 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ،އިފިނަމަ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ހުްއޓައިނުލަ 30 ،ކުރުމަށްފަހު

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ހިފެހެއްޭޓނެއެވެ.

   )ނ(

  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަްތ މެދުވެރިވުމުންގައި 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަގުތުްނ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުމަށް އަންގައިގެން އެކަްނ  ،ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު

   )ރ(
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 ނުކޮށްފިނަމަ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާާލތްތައް ހިފަަހއްޓައި، އަމުރަށް 

 ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ކޮމިޝަުންނ ހުށަހަޅާނެއެވެ.

އްެގ ނެއެތަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްވެސް ހުންނަންވާނީ

 ތް ދޭ ފަރާމަތްޚިދު ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ،އޮންއެއަރ ކޮންޓެންޓާއި

ށް ންވަރަނެ ފެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުފޯރުވޭެނހެން ބެލެހެްއޓޭ ،ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ބާރު

 ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެވެ.

 ސެކިއުރިޓީ  .52

 ބިގެން ރުލި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކުން ބާ

  ކަމަށްޖެހޭ، އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހުށަހަޅަންލާޒިމްވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި

ކުރުމަކަށް ޢަމަލު ތަށްއެ ޤާނޫނާ އެއްގޮ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގައި

 މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 އިސްތިސްނާވާ ހާލަތްތައް .53

އިދު ގަވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

 15، އެކުޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާ

 ންބަރުނަގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ެނރެފައިވާ  2012މާރިޗު 

2012/R-11 ެިއ މެހަ އެން)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ގަވާއިދު( އާއި، އެ ގަވާއިދުގ

 އިޞްލާޙުތަކެއް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

 .54 )ހ(

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ރަން  ޢަމަލުކުމި ގަވާއިދަށް ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ދުގެ ވާއިގަ މި ފަށާއިރު ކޮމިޝަނުން ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން،

 ގަވާއިދު މި ،ކަންކަން އެންމެހައި ތިރީގައިވާ ލާޒިމްކުރާ ކުރުމަށް އަލަށް ދަށުން

 ވަހުގެ މަސްދު( ިތނެއް) 3 ިގނަވެގެން ފެށިގެން ތާރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ ގައިގެޒެޓު

 .  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި

  )ށ(

 

 އިވާބަާޔންކޮށްފަ ގެ )ށ( ގައި  2 ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ 5 ގަވާއިދުގެ މި

  ؛ލިޔުން އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ،އަންަގއިދޭ މަޢުލޫމާތު ދާރުންގެހިއްސާ

1   
 

 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި 7 ގަވާއިދުގެ މި

 ؛'ޖަވާބުދާރީވާނެ  ފަރާތުގެ މަޢުޫލމާތު'

2   
 

ގޮތުގެމަތިްނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގަވާއިދުގެ މި 3    
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 ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ހިއްސާ ބްރޯޑްކާސްޓްގެ

 ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ސީލު އެ ބަަދލެއްގެ ތަފު ،ނަމަފައިވާބަދަލުކޮށް

 ؛އެންގުން

 ރީގައިވާ ޝާއިޢުކުރަން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާ ތި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ށިގެންފެ ތާރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ އިގަގެޒެޓު ގަވާއިދު އުސޫލުތައް، މި އެންމެހައި

   ންވާނެއެވެ.އެކުލަވާލާ ޝާއިޢުކުރަ ތެރޭގައި މަސްދުަވހުގެ( ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން

  )ނ(

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 1މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ވަނަ  15 ގަވާއިދުގެ މި

 ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމުގެ އުސޫލު""
1 

  
 

ވާ "ޝަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި މާއްާދގެ )ހ( ވަނަ 42 ގަވާއިދުގެ މި

 ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ިނޒާމު"
2 

  
 

ކާއި ފުޒުތަވި ލަމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަުކ، އަންނަނި

 އިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގަިއވާ ގޮތަށެވެ.

 މާނަ  .55

 ބަރު ނަން ރުމުގެ ޤާނޫނުބްރޯޑްކާސްޓްކު ،ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި 

ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ މޯލްޑިވްސް  2010/16

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.

 

   "ކޮމިޝަން"

 ،ގެންއެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ރު ޒައަޑާއި މަން ،އާންމުކޮށް ނުވަަތ ވަކި ބަޔަކަްށ އަމާޒުކޮށް

 ،ވެސްންޒަރު ދުރަށް ފެތުރުމަށެވެ. ނަމަނުވަތަ އަޑު ނުވަތަ މަ

 ވަތަ ނުއާންމު ތަނެއްގައި ބަޔަކަށް ަދއްކައިލުމުގެ ބޭނުމުގައި 

ްނ ނައިއިއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި އަޑާއި މަންޒަރު ހުށަހެޅުން މި މާ

 އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

 "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން"

 

  

ކަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަހައްދަ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

އަމާޒުކޮށްގެން އެ ސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ 

ބައިވެރިވުމާއެކު، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ނުހިމެނޭޮގަތށް، 

"ކޮމިއުނިޓީ 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ"
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ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި  ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ މައްޗަށް ބުރަނުވެ

 މަންފާއަށްދޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.

، އިވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާުތން އުފެދިފަ ،ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހިނގަމުންދާ، ރައްޔިތުްނނަްށ 

ްށ އްޗަ މަނުފޫޒުން އެއްކިބާެވ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ ،ޖަވާބުދާރީވާ

 މުޅި އާބާދީއަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ  ،ބުރަނުވެ

 ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.

ޕަބްލިކްސަރވިސް "

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ"

  

 ވިޔަފާރި އުސޫލުން  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.

"ކޮމާޝަލް 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ"

  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ަނ ވަ 4ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

   ،މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބޭ  ފަރާތްތަކާއި

ްސ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލައިސަން 10މި ގަވާއިދުގެ 

 ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

"ލައިސަންސް ލިބޭ  

 ފަރާތް"

  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ

ގާ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިން

 މަރުކަޒަށެވެ. 

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 

ސްޓޭޝަން" ނުވަތަ 

 "ސްޓޭޝަން"

  

ސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަން ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ގެ ރުމުލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކު

 ބިގަންނަ ފަރާްތތަކަށެެވ.ޚިދުމަތް ލި

"ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

 ފަރާތް"

  

 ދާނެ ރެވިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކު ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 އާލާތްތަކަށާއި ޓެކްޮނލޮޖީއަށެވެ.

   "ވަސީލަތް"

ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ    "ކޮންޓެންޓް"
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 ،މަޢުލޫމާތާއި ،ގްރާމާއިޕްރޮ ،ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ޚަބަރާއި

ބްރޯޑްކާސްޓް ގްރެފިކްސްއާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ،އިސްތިހާރާއި

 މިނޫންވެސް ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

 

 ހަމަ ލައިސަންސް ލިބޭ  ފަރާތުގެ ފުރި ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ޔަކު ބަކޮންޓްރޯލުގައިވާ ބަޔަކު އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކަށާއި، 

ވައިނަމަވެސް، ލައިސަންސް ލިބޭ  ފަރާތުގެ ބޭނުަމްށ ލައް

ވެހި ދި، އެފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެމަތިން ަތއްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަށާއި

ތަްށ ޅޭގޮ ގުމުޖުތަމަޢަށް ބޭުނންހިފޭގޮަތށް ނުަވތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢާ

 ިއ،ދިވެހިންގެ މިލްކުވެރިކަން އޮެވގެން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށާ

، ަތށްޤާފަތަ ދިވެިހަބހަށް ނުވަތަ ދިވެހި ޘަދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަ

 ހިން ނުވަތަ ދިވެހިން ޝައުޤުވެރިާވ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތަށް ދިވެ

ާދ ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އިރުޝާދުގެމަތިން ދިވެހީންނަށް އުފައް

އި އިފައެއްޗެހި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އުފައްދަ

ަތ ޑުއަޅައިގެން ނުވަހުންނަ ކޮންޓެްނޓަކަށް ދިވެިހބަހުން އަ

ސަބްޓައިޓަލްކޮށްގެން އުފަްއދާ ކޮންޓެންޓަކީ ލޯކަްލ 

 ކޮންޓެންޓުކަމުގައެއް ުނބެލޭނެއެވެ.

   "ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް"

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަކި އާލާތެްއ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ

ްޓ ބޭނުންކޮށްެގން މެނުވީ ސިގްނަލް ނުލިބޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާސް

 ކުރުމަށެވެ.

   ރިޕްޓް""އެންކް

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 . ށެވެބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ މެދުވެރިޮކށްގެން ދައްކާ މަންޒަރަ

 "ވިޜުއަލް"

 

  

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 .ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ މެދުވެރިޮކށްގެން އިއްވާ އަޑަށެވެ

 "އޯޑިއޯ"

 

  

ކޮްނޓެންޓެއް ވަކި އުމުރުފުރައަކަްށ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ "ގިންތިކުރުމާއި    



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                              158  އަަދދު:                             48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
38 

ނުވަތަ ޚިދުމަތް ިލބިގަންނަ ަފރާތެއްގެ ވަކި ޚާއްޞަ ބަޔަކަްށ 

 އަމާޒުކުރުމަށެވެ.

 ދަރަޖަކުރުން"

ާދ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއި ،ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ

  ގައި ރާއި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޚަބަ 

 .އެ ސްޓޭޝަނަކުން، ހިފަހައްާޓެނ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކަށެވެ

   "އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ"

ނުވަަތ  ،ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ތަ ވަނު ،ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ،ނުރައްކައުތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް

 ވަތަ ދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކައުެތރިވެ

 ބޭރުގެ ހަމަލާއެއް ކުރިމަތިވުމަށެެވ.

   "ކުއްލި ނުރައްކާ"

ްނ ގޮތު ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ވަކި ޗެނަލެއް އަންގައިދިނުމުގެ

 .ސައުންޑް ބައިޓަކަށެވެބޭނުންކުރާ ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތުގައި 

   "ޖިންގަލް"

ންޓެްންޓ ަވގުތުން ގެނެސްދޭ ކޮ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 .އޮންއެއަރކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތުކޮޅަކަށް ފަސްކުރުމަށެވެ
   "ޑިލޭ"

   "މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގ" އޮންއެައރ ރެކޯޑިންގ އަށެވެ. ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

އިވެންޓުތައް ވަުގތުްނ  ،ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ

 ގެނެސްދިނުމަށެވެ.
   "ލައިވް އިވެންޓް"

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ޝައުޤުވެރިކަމެއް ހުރި ނުަވތަ ހުރެދާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ،އެފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަށާއި ،އިއިވެންޓުތަކަށާ

 ހަރާކާތްތަކަށެވެ.

 

   "ލިސްޓަޑް އިވެންޓް" 

 ،ންމިގެކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެސްޓް ސިގްނަލުގެ މަރުޙަލާ ނި
 ވެ.މަށެށް ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަ

"ރަސްމީކޮށް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުން"
  

 

 



ގަާވއިދު  ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ 1  

 

 

 1ޖަދުވަލު 
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2ޖަދުވަލު   

 

 ދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީގެ ތާވަލު ޚިދުމަތް 
 

 ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. ޮގތުގެމަތިންބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ލައިސަްނސް ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ  ޚިދުމަތުގެ އަސްލު 

 ރުފިޔާ  ()ދެހާސް  2,000/- ރޭޑިއޯ 
 

 ރުފިޔާ  ()ދެހާސް  2,000/- ޓީވީ 

 

ޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ލައިަސންސްގެ އަހަރީ ފީ ފަިއާވ ބްރޯށް ދޫކޮރާތަކުން އެ ފަރާތަކަށްބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ފަ
 ދައްަކންވާނެެއވެ. ގޮުތގެމަތިންއަންނަނިވި 

 އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ  ޚިދުމަތުގެ އަސްލު 

 ރޯޑްކާސްޓިންގޕަބްލިކް ސަރވިސް ބް ޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގކޮމާ 

  މުޅި ރާއްޖެ 

  -/19,600 ދެވޭ ޚިދުމަތް( ގައިރޭޑިއޯ )ފީ ނުނަ

 )ނަވާރަާހސް ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ 

 )ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާ  -/15,000

  -/39,200 ރޭޑިއޯ )ފީ ނަގައިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތް( 
 )ތިރީސް ނުަވހާސް ުދއިަސއްތަ( ރުިފޔާ 

  

 -/42,000 ޓީވީ )ފީ ނުނަގާ ދެވޭ ޚިދުމަތް(
 ރުފިޔާ  ()ސާޅީސް ދެހާސް

35,000/- 
 ރުފިޔާ  ()ތިރީސް ފަސްާހސް

  -/84,000 ޓީވީ )ފީ ނަގައިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތް(
 )އަށްޑިހަ ހަތަުރހާސް( ރުފިޔާ 

  

  މާލެ ސަރަހައްދު  
 -/9,800 ރޭޑިއޯ )ފީ ނުނަގާ ދެވޭ ޚިދުމަތް(

 )ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާ 
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 3ޖަދުވަލު 

 ލު  ތާވަ ފީގެ  ޖޫރިމަނާ 
 

ޙަވާލާދޭ  #

 ސީލު ފު ތަ  އަރިމަތީ ސުރުޚީ  މާއްދާ 

ޖޫރިމަނާ 

ދައްކަންޖެހޭ 

 އުސޫލު 

 އަދަދު ޖޫރިމަނާގެ 

ވަނަ  7 .1

ގެ މާއްދާ

 )ރ(

 ޖަވާބުދާރީވާނެ

ފަރާތެއް 

 ކަނޑައެޅުން

ލޫމާުތ މި ޢުގެ މަޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތު

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  7ގަވާއިދުގެ 

  .ފައިނުވުންއި ންގަަނށް އަގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަ

 ()ދެހާސް  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ 

ވަނަ  12 .2

މާއްދާގެ 

 )ބ(

ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަހަރީ ފީ  ލައިސަންސް ފީ

 .ނުދެއްކުން

ފާއިތުވާ ކޮންމެ 

 ދުވަހަކަށް 

ނުދައްކައި އޮތް ފީގެ 

)ސުމެއް  0.05%

ޕޮއިންޓް ސުމެއް 

 ފަހެއް އިންސައްތަ(

މިގޮތުގެމަތިން 

ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ 

ނުދައްކައި އޮތް ފީގެ 

އަދަދުގެ ދެގުނަ 

-/250,000ނުވަތަ 

ލައްކަ )ދެ 

 )ފަންސާސްހާސް

މި ދެ  ،ރުފިޔާ

އަދަދުންކުރެ ބޮޑު 

 އަދަދަކާ ހަމައަށެވެ.
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ވަނަ  13 .3

މާއްދާގެ 

 )ށ(

ލައިސަންސް 

 ކުރުންއައު

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
 ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިްނ ލައިސަންސް) 3

ކަމަށް އެ ،ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުންއައު

   .އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވުން

ކޮމިޝަނަށް 

އެންގުމަށް 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

މުއްދަތު 

ފާއިތުވުމަށްފަހު 

ހިނގާ ކޮންމެ 

 .ދުވަހަކަށް

 0.1އަހަރީ ފީގެ %
)ސުމެއް ޕޮއިންޓް 

 އިންސައްތަ( އެކެއް

 

 

ވަނަ  18 .4

މާއްދާގެ 

 )ނ(

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 

އަލް ޜުއޯޑިއޯ ވި

  .ކޮލިޓީ

އަލް ކޮލިީޓ ޜު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އޯޑިއޯ ވި

ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި 

  .ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވުން

 ()ދެހާސް -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ 

 

5. 

 

ވަނަ  23

މާއްދާގެ 

 )ހ(

މަތް ޚިދު

 މެދުކަނޑައިލުން

 ،ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނަޑއިލާ ތާރީޚު

 މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ފައިނުވުން.އިއަންގަ

 ()ދެހާސް -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ 

 

ވަނަ  23 .6

މާއްދާގެ 

 )ށ(

ޚިދުމަތް 

 މެދުކަނޑާލުން 

 ބާރު ނުފޯރުވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް

ކޮމިޝަނަށް އެކަން  ،މެދުކެނޑުނު ނަމަވެސް

 ފައިނުވުން.އިއަންގަ

)އެއްހާސް(  -/1,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ 

 

ވަނަ  25 .7

މާއްދާގެ 

 )ށ(

ޚިދުމަތް 

 ލުން އިހުއްޓަ

ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15މަދުވެގެން  ،ބަޔާންކޮށް

އެަކްނ އަންގައިފައި ކުރިން ކޮމިޝަނަށް 

ން އާންުމކޮށް އަންގަިއ ނުވުން ނުަވތަ އެކަ

ނުކުރުްނ ނުވަަތ ޚިދުމަތް ލިބިަގންަނ  އިޢުލާނު

 ފަރާތަށް އެކަން އަންގައިފައި ނުުވން.

 ()ދެހާސް -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ 
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ވަނަ  28 .8

މާއްދާގެ 

 )ރ(

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކީ  ކޮޕީރައިޓް

ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބްރޯ

އެ ކޮންެޓންްޓ  ،ޓެއްކަމަށްޓެންކޮން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށް 

 ނުދެވުން.

 ()ދެހާސް -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ 

 

ވަނަ  32 .9

 މާއްދާ

ބަންގި 

 ގެނެސްދިނުން 

  ،)އެކެއް( ފަހަރު ނަސޭހަތް ދީފައިވަނިކޮށް 1

 ދިނުން ބަންގި ގެނެސް ނު

 ()ދެހާސް -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ 

 

 

ވަނަ  39 .10

 މާއްދާ

ކޮންޓެންޓް 

ރައްކައުކޮށްފައި 

ހުންނަންޖެހޭ 

 މުއްދަތު 

ކާސްޓަރުން މި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑް 

ވާ މުއްދަތަްށ ކޮންޓެންްޓ ގައިމާއްދާ

 ކޮށްފައި ނުބެހެއްޓުން.އުރައްކަ

 (ދެހާސް) -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ 

 

ވަނަ  41 .11

މާއްދާގެ 

 )ށ(

 ލާޙުޞްކުށް އި

 ފަށްމާކުރުމާއި 

 .އެދުން

)ދޭއް(  2ތަކުރާރުކޮށް އެއްކަމެއްގައި 

ނައިްނ ކުށެްއ އިޞްލާޙުކޮށް ފަހަރަށްވުރެ ގި

 ފަށް އެދެން ޖެހުން.މާ

ފަށް އެދެންޖެހޭ މާ

 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ()ދެހާސް -/2,000

 ރުފިޔާ 

 

 

ވަނަ  51 .12

އްދާގެ މާ

 )ނ(

ލައިސަންސް ނެތި 

 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

 .ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

 ()ދެހާސް -/2,000 ދުވާލަކަށް 

 ރުފިޔާ 
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ވަނަ  51 .13

މާއްދާގެ 

 )ރ(

ލައިސަންސް ނެތި 

 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ކޮށްފައިނުާވ ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫ

 .ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ 

އެފަހަރެއްގައި ދިމާވާ 

ހާލަތަކަށް 

ކޮމިޝަނުން ރިޢާޔަތް 

ކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ދިގުމިްނ،  ،ކޮންޓެންޓް

 ބޭނުން( 

 މިނަޓެކަށް   

 ()ދެހާސް -/2,000

 ރުފިޔާ 

ނުވާ އަށްވުރެ ބޮޑު 

 އަދަދެއް
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 4ޖަދުވަލު 

 

 

 ކުރުމުގެ މިންގަނޑު އިސްތިހާރު 
 

 ފުރަތަމަ ހަމަ: އިސްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމް ތަފާތުކުރުން 
 

 މިންގަނޑު 

ޕްރޮގްރާމަކާއި އިސްތިހާރަކާ ދެމެދު ހުންނަ ތަފާތު ފާހަގަކުެރވޭ މިންވަރަށް،  .1 

 އިސްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމާ ތަފާތުކުރުން.

ތަ އާންމު އިޢުލާނުތަކުގައި ބޭނުންކުާރ، ]ދެންނެވުން،[ ޚަބަރުގައި ނުވަ .2 

]އިޢުލާން،[ ]ޚާއްޞަ އެންގުން،[ ]ޚާއްޞަ ދެންނެވުން،[ ]ުކއްލި ޚަބަރު،[ 

"އަވަސް ޚަބަރު"، "ބްރޭކިންގ ނިއުސް"، ]ވަގުތުން[، "ލައިވް" ފަދަ 

ރާތެއް މިފަދަ ލަފުޒުތަކުެގ މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްެވސް އިބާ ،ލަފުޒުތަކާއި

 އިސްތިހާރެއްގައި ބޭނުން ނުކުރުްނ.  

 ދެވަނަ ހަމަ: މުދަލާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުވައިނުލުން 

   މިންގަނޑު 

އެއްވެސްކަހަލަ ޚިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ  .1 

  ވުން.އަސާސީ ސިފައެއް އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެގޮތަކަށް އިސްތިހާރު ނުޮފނު

ނުވަތަ  ،އެއްވެސްކަހަލަ މުދަލެއް، ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ދެއްކުމަށްަފހު .2 
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ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެޔާ އެއްެފންވަރުގެ އެހެން މުދަލެއް ނުަވތަ ޚިދުމަތެއް 

 ނުވާނެކަމަށް ދަޢުވާކުރާނަމަ، އެަކން އެ އިސްތިހާރުގައި ސާބިތުކުރުން.

އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  ،ހާރުކުރާއިރުހިލޭ އެއްޗެއް ލިބޭކަމަށް އިސްތި  .3 

ލިބޭ ފަރާަތށް އެ އެއްޗެއް ާވސިލުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެޭހ ޚަރަދު ފިޔަވައި 

 އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން. ،އިތުރު ޚަރަދެއް އޭގައި ހިމެނިގެންވާނަމަ

ގެ އަގު އެ އެއްޗެއް ،މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު އިސްތިހާރުކުރާނަމަ .4 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް އޮޅިގެންނުދާގޮތަށް އިސްތިހާރުކުރުން. ައދި  މުދަލެއް 

އިތުރު އަގެއް އޭގައި  ،ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަުގ ބަޔާންކުރާއިރު

 އެކަން ހާމަުކރުން.  ،ހިމެނިގެންވާނަމަ

  ތިންވަނަ ހަމަ: އިންސާފުވެރި ވާދަވެރިކަމަށް ފުރުސަތުދިނުން 

 މިންގަނޑު 

ގޮތެއްގައި އެހެން މުދަލެްއ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ެވއްޓިދާނެ ފަދަ ސީދާ .1 

 ގޮތަކަށް އަޑާއި މަންޒަރު ބޭނުްނނުކުރުން.

އިސްތިހާރުކުރާ މުދަލާ ނުވަަތ ޚިދުމަތަކާ ވާދަކުރާ އެހެން އުފެއްދުންތަކާއި  .2 

 ޚިދުމަތާ އަޅައިކިޔައިފައި އިސްތިހާރުނުކުރުން.

   : އިޖުތިމާޢީ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުން ހަތަރުވަނަ ހަމަ

 މިންގަނޑު 

މުދަލާއި ޚިދުމަތް އިސްތިހާރުކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤަށާއި ކަރާމާތަށް  .1 

 އުނިކަމެއް އަޔަނުދިނުން.

މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚްލާޤުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭޮގތަށް އިސްތިހާރުތައް  .2 

 ނުފޮނުވުން.

 ކަމާއި ހަރުކަށި ޢަމަލަށް ހިތްވަރުދޭގޮތަށް އިސްތިހާރު ުނކުރުން.އަނިޔާވެރި .3 
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މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަން އަތުވެދާފަދަ  .4 

ގޮތަކަށް ނުވަަތ ނަސްލީ ތަާފުތ ދައްކުވައިދޭގޮތަށް ނުަވތަ ިޖންސީ ތަފާތު 

ދައްކުވައިދޭގޮތަށް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް ނުވަަތ ޖިސްމާނީ ތަފާތު 

 އިސްތިހާރުނުކުރުން.

އިސްތިހާރުގައި ހިމަނާ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑެއްގެ ސަބަބުްނ  .5 

ބައެއްގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ނަްފސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަްށ 

ވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އިސްތިހާރު ެފށުމުގެ ކުރިން އެ މުދަލެއް ނު

 ،ޞިއްޙީ ފައިދާޔާ ބެހޭގޮތުން ީމހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ެގނައުން. އަދި

 ،އިސްތިހާރެއްގައި ދައްކާ އެކްޝަނެއް ނުވަތަ ސްޓަންޓެއް ނަކަލުކޮށްފާނެތީ

 އެކަންވެސް މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން؛

އިޒުނަ ލިބިގެން މެނުީވ އެމީހެއްގެ  ،އިސްތިހާރެއްގައި މީހަކު ދައްކާނަމަ .6 

 ނުދެއްކުން.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤަދަރު ނެތިގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް  .7 

އެ     ،އިސްތިހާރު ނުކުރުމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އިޢުތިރާޒްކުރާނަމަ

 ތަންތަން  އިސްތިހާރުގައި ބޭުންނ ނުކުރުން.

ތާއި ނުންެގ ކާރާމާއަންހެ ،ގެގޮތުންޤުެވރިކުރުވުމުއިސްތިހާރަށް މީހުން ޝައު  8 

 ޤަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް އެމީހުންގެ ީރތިކަން ބޭނުން ނުކުރުން.

އިސްތިހާރުކުރާ މުދާ ނުވަތަ  ،އަންހެނުން ހިމަނައިގެން އިސްތިހާރުކުރާއިރު 9 

 ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތަށް އޭނާގެ ހެދުމާއި ހަރަކާތްތައް ބެހެއްޓުން.

ކުރާ މުދަލުގެ ފޯކަސް ގެއްލޭގޮތަށް އިސްތިހާރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާްތ އިސްތިހާރު 10 

 ނުދެއްކުން.

 ފަސްވަނަ ހަމަ: ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވުން 

 މިންގަނޑު 
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އިސްތިހާރުކުރާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް އޮޅުވައިލުމުގެ މަޤުޞަދުަގއި، ކުދިންގެ  .1 

ދުމަތް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްެގން އިސްތިހާރު އުމުރާ ނުގުޅޭފަދަ މުދަލާއި ޚި

 ނުކުރުން.

ވަކިކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ނުހޯދާނަމަ، ނުވަތަ މުދަލެއް ނުހޯާދނަމަ، ެއހެން ކުދިންެގ  .2 

ކުރިމަތީގައި މާ ދަށްފެންވަރުގެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ކުދިންނަްށ ވެދާނޭކަމަށް 

 ހީވާގޮތަށް އިސްތިހާރުނުކުރުން.

ކުރާ މުދަލަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ އެ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުްނ އިސްތިހާރު .3 

ނުވަތަ އަޚުލާޤީ އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ  ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ،ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ

 އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވުން.

ފައިވާ ގަޑިތަކުގައި، އެ ކުދިންެގ ށްކޮޚާއްޞަކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  .4 

 ތިހާރު ނުހިމެނުން.ސްއުމުރާ ނުގުޅޭ ފަދަ އި

ތިހާރުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ހިމަނާއިރު ކުޑަކުދިންގެ އަބުރުވެރިކަން ސްއި .5 

 ގެއްލޭގޮތަށް ގެނެސް ނުދިނުން.

އަަހރުން ަދށުެގ ކުޑަކުްއަޖކު އިސްތިހާެރއްގައި ހިމަނާނަމަ،       )އަށާރަ(  18 .6 

 ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުން.އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއަކު އެކަމަށް އިޢުތިރާޒު 

 

  ހަވަނަ ހަމަ: ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާބެހޭ ކަންކަން 

      މިންގަނޑު 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  ،ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ެކމިސްޓުން ފަދަ .1 

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަުކން ވަިކކަހަލަ މުދަލަކާ ބެހޭގޮތުްނ ދަްއކާ ވާހަކައަކީ، 

ޕްރޮފެޝަނުގެ ނުވަަތ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުންދޭ ނަސޭހަތެއްކަމުގައި އެމީހުންގެ 

ނުވަތަ ލަފައެއްކަމުގައި ދޭހަވާގޮތަށް، އެއްވެސް އެއްޗެއް އިސްތިހާރުގައި 

 ނުހިމެނުން.
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އެއްވެސް ބޭހަކީ ވަކި ބައްޔަކަށް ފުރިހަމަ ޝިފާއެއް ލިބިާދނެ ބޭހެއްކަްނ  .2 

 ން.ކަށަވަރުވާގޮތަށް އިސްތިހާރު ނުުކރު

އެއްވެސްކަހަލަ ބޭހެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭުނންުކރާ އެއްޗެއްގެ  .3 

ސަބަބުން އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ އިސްތިހާރު 

 ނުކުރުން.

)އަށާރަ(  18އުމުރުން  ،ނޑު ހިއްކުމާއި ޑަޔަޓުކުރުމާ ގުޅޭ ތަކެތިހަށިގަ .4 

ނުްނކޮށްގެން ނުވަތަ އެ ކުިދންނަްށ އަމާޒުކޮށްގެްނ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބޭ

 އިސްތިހާރު ނުކުރުން.

ކާބޯތަކެތި އިސްތިހާރުކުރާއިރު އޭގެ ފައިދާއާ ބެހޭގޮތުން ލިިބފައިވާ ސައިންޓިފިކް  .5 

 ހެއްކާއެކު އިސްތިހާރުކުރުން.

 އިސްތިހާރުކުރުން މަނާ ބާވަތްތައް 

  

ތައް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްގެން އަންނަނިވި ބާަވތްތަކާ ގުޅޭ އިސްތިހާރު

 ؛ނުވާނެއެވެ

ދުންފަތުގެ އިސްިތޢުމާލުކުރުމަށް  އިނގުރަލާއި މަސްުތވާތަކެއްޗާއޫރުމަހާއި ބަ .1 

 ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް.

  ނުވަތަތިމާވެއްޓާއި ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މަނާކޮށްފައިވާ ުމދަލެއް .2 

 ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން.

އިސްލާމްދީނާއި އެހެން ދީންތަކަށް އިޙުތިރާމް ކުޑަވާ ފަދަ ގޮތަކަްށ  .3 

 ގެނެސްދިނުން.

ބޭނުންކުރާ ވަޒަނާއި ހަތިޔާރުގެގޮތުގައި  ހަތިޔާރާއި ހަތިޔާރުގައި .4 

ާމނާއި ބަޑިބޭހުގެ ބާވަްތތަކާއި ކެމިކަލް ފަދަ އެެހން ސާބޭނުންކުރާ އެ

   ގޮވާ ތަކެތި. ،އެއްކޮށްގެން އުފައްދާ
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 5 ޖަދުވަލު 
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