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 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ކުރުމުގެ ގަވާއިދު  ބްރޯޑްކާސްޓް 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ފެށުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  46ނު) ގެ (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫ 2010/61ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މިއީ

 ،ތައް އެކަށައެޅުމާއިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ދިެވހިރާއްޖޭގައި ްބރޯޑްކާސްޓް ،ދަށުން

ކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދެވޭނެ ގޮތްތައް  ބްރޯޑްކާސްޓް ،ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރުމާއި

 ވެ. ކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެ ބްރޯޑްކާސްޓް ،ބަޔާންކުރުމާއި

 ތަޢާރަފާއި ނަން  .1 (ހ)

   (ށ) ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. "ބްރޯޑްކާސްޓް ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

  ދެވަނަ ބާބު 

 ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތައް 

(ިތނެއް)  3(ތިނެްއ) ދާއިރާައކަށެވެ. އެ  3ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބެހިފައިވަނީ  ބްރޯޑްކާސްޓް

 އެވެ.ދާއިރާ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ

ކުރުުމގެ  ބްރޯޑްާކސްޓް .2 (ހ)

 ބެހޭ ަބއިަތއް  ޚިުދމަތް

    )1( ؛ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

    )2( ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ؛ 

    )3(  .ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ށް އަޑާއި މަންޒަރު ދުރަ ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް ،ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށް ބަލައި

 ފޮނުވުމެވެ. 

 

  

   (ށ)
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ލައިސަންސް 

ޤާޫނުނ  ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާިއ އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ  2010/61ނަންބަރު 

ތަކަކާއެކު އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠު

އެ ލައިސަންސެއްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ  ،ކުރުމުގެ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓް

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

 ކުރުުމގެ ބްރޯޑްާކސްޓް .3 (ހ)

 ލައިސަްނސް 

ޖޭގައި އެއްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއް

ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ ފަރާތަކުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް

އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ  ،(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2010/61

ކުރުމުގެ  އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ،ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާއި

 ންސްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ލައިސަ

   (ށ)

އަންނަނިވި  ،ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓް

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަަކށެވެ.

ކުރުުމގެ  ބްރޯޑްާކސްޓް .4 (ހ)

ލައިސަްނސް ދޫކުެރވޭ 

 ފަރާތްތަކުގެ ަޝރުޠުތައް 

ނުވަތަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ން، ކަމުގައި ވު ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެޓް

ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ން، ކަމުގައި ވު ކުންފުންޏެއް 

ނޫނަކުން އުފައްދާ ވަކި ޤާ ނުވަތަން، ކަމުގައި ވުއުފައްދާ ކުންފުންޏެއް 

އެއް ކަމުގައި ވުމާއި، ުނވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން، ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވު

ކުރުން  އެ ފަރާތުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް

 ؛ހިމެނިފައިވުން

)1(    

ނުަވަތ  ،ދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ކުންފުންޏެއް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ

 ؛ނުވަތަ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން  ،ކަމުގައި ނުވުން

)2(    

    )3( ކުންފުންޏަކަށް ނުުވން؛  ޕާޓީއެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާވަކި ސިޔާސީ 

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންުފންޏެއް ކަމުގައި 

  ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން؛ ނުަވތަ ކޯޕަރޭޓިވް ،ނުވުން

)4(    

ކުރުމުގެ  ކުރުމުގެ ތަންޒީމީ ދައުރު އަދާކުރާ އިދާރާ (ބްރޯޑްކާސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓް

 2010/61ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި

އިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނު) (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

)5(    



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި            R-16/2022 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                 16  އަދަދު:                  51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

5 

އްގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއެ

ނުަވތަ ކޯޕަރޭޓިވް  ،ފަރާތެއްގެ ހިއްސާއެއް އޮތް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން

ނުަވތަ އެ ފަަދ މީަހކު ބައިވެރިވާ  ،ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން

 ކޯޕަރޭޝަނެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

ުނވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް  ގެދޭ އިތުރު ކުންފުންޏެއް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް

(ވިހި އިންސައްތަ) އަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް  %20ސޮސައިޓީއެއްގެ 

ނުަވތަ ކޯޕަރޭޓިވް  ،ކަމުގައި ނުވުންމީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންުފންޏެއް 

  ؛ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން

)6(    

ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް  ގައިކުންފުންޏެއްދެ ދޭ  މަތް ކުރުމުގެ ޚިދު ބްރޯޑްކާސްޓް

ކަމުގައި ސާ ހިމެނޭ ކުންފުްނޏެއް ސޮސައިޓީއެއްގައި ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއް

 ؛ނުަވތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން، ނުވުން

)7(    

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި ހިއްސާ  ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް ހިއްސާ  ބްރޯޑްކާސްޓް ،މާއެކުއޮތު

ުނވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް  ،އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ުކންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން

 ؛ކަމުގައި ނުވުން ސޮސައިޓީއެއް

)8(    

އިންސައްތަ) ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ހިމެޭނ ކުންފުންޏެްއ  (ސައްތަ 100%

  ވުން؛ކަމުގައި

)9(    

ކޮމިޝަނުން ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފީއެއް 

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް 

 ޕަރޭިޓވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުން؛ނުވަތަ ކޯ ،ކަމުގައި ނުވުން

)10(    

ނުވަަތ  ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ުނވުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް

 .ވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައި ނުވުންކޯޕަރޭޓި

)11(    

      ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންނަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ

) ަވަނ 10( ،ވަނަ ނަންބަރާއި) 5) ވަނަ ނަްނބަރާއި، (4ރާއި، (ވަނަ ނަންބަ) 2(

 އޮތް ފަރާތްތަކެއް ކަމަކަށެއް ނުބެލެޭވެނއެވެ. ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިއްސާ

   (ށ)

 ،މުޅި ރާއްޖެއަށް ދޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ހަމައެކަނި މާލެއަށް ދޭ ޚިދުމަތެއް ފިޔަވައި

ކުރުމުގެ  އް ދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަުކްނ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެ ބްރޯޑްކާސްޓް

ލައިސަންސް ހޯދަން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މުިޅ 

ގެގޮތުްނ ރާއްޖެއަށް ދޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ހަމައެކަނި މާލެއަށް ދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމު

 (ހ)

 

 ކުރުުމގެ ބްރޯޑްާކސްޓް .5

ލައިސަްނސަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 
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ކޮމިޝަނުން އެކަމަްށ  ،ޅާނީ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަކުރުމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓް

 އިޢުލާނުކޮށްގެން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

އަންނަނިވި ލިޔުްނތައް  ،ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންާވނީ ބްރޯޑްކާސްޓް

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

   (ށ)

ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ  ގައިވާ "ބްރޯޑްކާސްޓް 1ގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދު

 ؛ފޯމު"

)1(    

    )2( ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮފައިލް؛

    )3( ؛ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު

    )4( ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން؛ ،ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންަގއިދޭ

    )5( ދާރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ހިއްސާ

ެއ ކުންފުންޏެއްގެ  ،ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭނަމަ

       ކަމާބެހޭ އިދާާރގެ ލިޔުމާއި،  ،ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ

އްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ މު ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ކޮޕީ؛

)6(    

    )7( ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ؛

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮންޓެންޓް ެގނެސްދިނުމުގައި

 ފަރާތްތަކަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން؛

)8(    

 އިލައިފައިވާފައިސާ ހޯދާ ގޮތާއި، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަށް އެކުލަވަ

ކޭޝް ފްލޯއާއި، އިންކަމް  ،ޝީޓާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން (ބެލެްނސް

 ސްޓޭޓްމަންޓް ހިމެނުަމށް)

)9(    

    )10( ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭން؛ ،އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި، ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާއި

މާލީ  އްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާދިވެހިރާ؛ ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް

(ަހއެއް) މަސްދުވަހުގެ، ޖުމުލަ އިްނވެސްޓްމަންޓުެގ  6ރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އިދާ

 (ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) 25%

)11(    

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  "ން އެކްރެޑިޓްކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުނޫސްވެރި"

 ން"އެކުލަވައިލައިފައިވާ "މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ވަޒަންކުެރވޭނެ ޕްލޭ

)12(    

    )13( ؛ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގެ ތަފުސީލު
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ވިޜުއަލްކޮށް ނަމަ، ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯގެ ސޮފްްޓ ކޮޕީއާއި ހާޑް 

 ؛(ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ) ކޮޕީ

)14(    

އޯޑިއޯކޮށް ނަމަ، ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނުގެ ގޮތުގައި ޭބނުންކުރާ ލޯގޯގެ 

 ؛ހާޑް ކޮޕީ (ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ) އާއި، ޖިންގަލް، އާއިސޮފްޓް ކޮޕީ

)15(    

    )16( ؛ސްޓޭޝަނުގެ ނަން (ކަމާެބހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ)

    )17( ޗެނަލްގެ ނަން (ކަމާބެހޭ އިދާރާަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ)؛

    )18( ؛ޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީވަނަ މާއްދާގައި ހަވާލާދީފައިވާ އެ 32މި ގަވާއިދުގެ 

ގަިއވާ "މުޢާމަލާތުކުރާނެ އިސްފަރާުތގެ މަޢުލޫމާތު  5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ؛ފޯމު"

)19(    

    )20( ؛ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ބްރޯޑްކާސްޓް

ވަނަ  4ފަރާތުގަިއ ހުންނަންޖެހޭކަަމށް މި ގަާވއިދުގެ  ލައިސަންސް ލިބޭ

      ،ދާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާަކްނ ކަށަވަރުކޮށްދޭމާއް

 ".އިޤްރާރު"ގައިވާ ފޯމުގައިވާ  1 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ

)21(    

ަވކި ޤާނޫނަކުން އުފައްާދ ރަކުން އުފައްދާ ކުންުފންޏާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާ

 ނަންބަުރން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ވަނަ )2(މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  ،ކުންފުނި

   (ނ)

މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްދިނުމަްށ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލުމުން، އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން 

ކުރުމުގެ  ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާބުކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް

 ލައިސަންސެއް ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

   (ރ)

ޤާނޫނު ަނންބަރު ށްފަުހ، ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބުމަ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްމި 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް  30(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/16

 (ހައެއް) މަސްދުވަހެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  6ފެށުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކީ 

 (ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަންވާނެއެވެ. 12ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ޚިުދމަތް ފެށުން  .6

 ވެސް ކޮމިޝަނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން  ބްރޯޑްކާސްޓް

ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުންަނ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ. އަދި އެ ،ކުރާނީ

ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި، އީމެއިްލ  ،(ނަމާއި

(ަފނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  15އެޑްރެސް) ލައިސަންސް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.

 

 .7 (ހ)

 

ޖަާވބުާދރީާވނެ ފަރާެތއް 

 ޑަެއޅުން ކަނ
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ޖަވާބުދާރީވާން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް ބަދަލުކުރާަނމަ، މި މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ، 

ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އެކަން  ،ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް ބަދަލުކުރަންވާނީ

 ށްފަހުގައެވެ.އެންގުމަ

   (ށ)

(ސާދަ)  14ފަރާުތން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް  ވާބުދާރީވުމަށް ލައިސަންސް ލިބޭޖަ

ނުަވތަ އެ ފަރާތާ ގުޅޭ ފޯނު  ،ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާނަމަ

 ކަން އަންަގންވާނެއެވެ.ލިޔުަމކުން ކޮމިޝަނަށް އެ ،ނަންބަރު ބަަދލުވެއްޖެނަމަ

   (ނ)

ގައިވާ  3މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތުން މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީން  ޖޫރިމަނާ

   (ރ)

ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ކޮމިޝަނުގެ ވާބުދާރީވުމަށް ލައިސަންސް ލިބޭ ޖަ

އި، ކުންުފނީގެ ހިއްސާދާރުން ހާޒިރުކޮށްގެްނ އެންގުންތަކަށް ޖަވާުބދާރީނުވާ ހާލަތުގަ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.   ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

   (ބ)

 ،ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބެލުމުގައި ކޮިމޝަނުން ގެންގުޅެންާވނީ

އް ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަްނ ބޮޑު ިނޒާމެކެވެ. މި ގޮތުން ލައިސަްނސެ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަމަށް ކޮމިޝަނުން ިރޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ،ނިންމުމުގައި

ލައިސަްނސަށް ެއދި ހުށަހަޅާ  .8 (ހ)

 ހުށަހެޅުންަތއް ބެލުން 

ެފންވަރު ރަނަގޅު ޚިދުމަތެއް  ،ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެިޅ ފަރާތަކީ

އެކަްނ  ؛ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން ުތން ޤާބިލުކޮށްދެވޭހައި ފަންނީގޮފޯރު

 ފަރާތުން ޭދން އެދިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތް  އެ ،ބެލުމުގައި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

)1(    

    )2( ޞިނާޢަތުގެ ވާދަވެރިކަމަށް ިލބިާދނެ ގެއްލުމަކަށް؛

ވައިލާ ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުްނތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަ

 އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމަށް؛

)3(    

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭުނންާވ 

ފަރާތްތަކަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި ފަރާތެއްތޯ 

 .ބެލުން

)4(    

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ލައިސަްނސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލައިސަންސަށް އެދި

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި، ކޮމިޝަނަށް ފީއެއް ނަގާނެެއވެ. މިކަމަށް ނަގާ ފީގެ 

 ވާނެއެވެ. ގައި ހިމަނައިފައި 2 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ތަފުސީލު

 

   (ށ)
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 ،     ކޮމިޝަނުގެ ނިންުމން ،ތްތަކަށް ވެސްލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަާޅ ހުރިހާ ފަރާ

އަންގަންވާނެއެވެ. ލައިސަންސެއް ލިޔުމަކުން   (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30

   ،ދޫނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިްނމައިފިނަމަ، ލައިސަންސް ދޫނުކުރާން ނިންމި ސަބަބު

 އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

     ތަކަްށ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނުން ވަކި ފަރާ

ވަނަ  12މި ގަވާއިދުގެ  ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30އެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރާތާ 

     ނުވާނަމަ،  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފީ ކޮމިޝަނަށް ދައްކައިފައި

 ހެޅި ހުށަހެޅުން ާބޠިލުވާނެއެެވ.އެ ފަރާތުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަ

   (ރ)

(ތިނެއް) ބާވަތަކަްށ  3ކުރުމުގެ ލައިސަންސް  ބްޯރޑްކާސްޓް ،ޚިދުމަތުގެ ބާވަތަށް ބަލައި

 ބެހިގެންވެއެވެ.

 ބާވަްތތައް ލައިސަްނސްގެ  .9 (ހ)

    )1( ؛ލައިސަންސް ންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓި

    )2( ؛ލައިސަންސް ތް ދިނުމަށް ދޫކުރާލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަކޮމާޝަ

    )3( .ލައިސަންސް ގގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ދޫކުރާކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިން

(ހަތަރު) ބަޔަކަށް  4ކުރުމުގެ ލައިސަންސް  ްބރޯޑްކާސްޓް ،ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށް ބަލައި

 ބެހިގެންވެއެވެ.

   (ށ)

    )1( ؛ލައިސަންސް ދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ އޯގެ ޚިރޭޑި

    )2( ؛ލައިސަންސް ރާޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކު ޓެލެވިޜަންގެ

    )3( ލައިސަންސް؛ އޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާއޯ.ޓީ.ޓީ އޯޑި

    )4( .ލައިސަންސް ލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާއޯ.ޓީ.ޓީ ވިޜުއަ

ލައިސަްނސް ދިުނމުގެ އާންމު   .10 އަންަނނިވި ކަންތައްތަކެވެ. ،ޝަރުޠުތަކުގައި ހިމެނެނީ  ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އާންމު

 ޝަރުޠުތައް 

 ،އެހެން ފަރާތެއްެގ ނަމަށް ަބދަލުކުރެވޭނީ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސެއް

 ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނނެވެ.

   (ހ)

 ، ފަދައިން ލައިސަްނސް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ

ލައިސަންސާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ ހުރިާހ  ،ލައިސަންސް ކުރިން އޮތް ފަރާތުން

ޒިންމާއެއް އުފުލުމާއި، ފުރިހަމަކުރަން ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމާއި، 

 ރާތަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ.ލަިއސަންސް ބަދަލުކުރެވޭ ފަ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

  

   (ށ)
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ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، 

ލަިއސަންސްގެ މުއްދަތުގައި  ،ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުަތކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް

އެކަްނ  ،ތުރެއް އަންނަނަމަތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އުނިއި ،އުނިވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

 ލިޔުމުން މި ކޮމިޝަނަށް އަންަގންވާނެއެވެ.

   (ނ)

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން  

 ؛އެ ބަދަލަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތު

)1( 

 

  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ހާލަތްތައް 1މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ (

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އެއްވެސް  5މި ގަވާއިދުގެ  ޔަވައި،ފި

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން  7 ،ލިޔެކިޔުމަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ

 އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާެނއެވެ. 

)2( 

 

  

         ، ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ިހންގާ ސްޓޭޝަނަކީ

(ހަތްދިހަ އިންސައްތަ) ައށްވުރެ ގިނަ އަދަދަކަްށ  %70އެ ސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 ދިވެހިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްޓޭޝަނެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

   (ރ)

     ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ބޭުނންކުރާ ވަސީލަތްތައް ޓެސްޓުޓްރާންސްމިޝަނަށް

 ން ޓެސްޓު  ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  18ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ސިގްނަލް ފޮނުވަންވާނީ

 އުސޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ.

   (ބ)

   ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް،  ބްރޯޑްކާސްޓް

ޑްކާސްޓްކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިސްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ އެ ތަނަކުން ބްރޯ

 ،ރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކު، ރެކޯޑިންގއާއި، އޮންއެއަރ ލޮގު

 ،ވަންދެން ބަހައްަޓންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް 60 މަދުވެގެން

ވަތަ ިއސްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި ޕްރޮގްރާމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނު

މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެގެން އެ ތަކެތި ބަހައްޓަން އެދިއްޖެނަަމ، އެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ 

 ،އެ މަްއސަލަ ޙައްލުވަންދެން، އޮންއެއަރ ލޮގު ،މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގއާއި

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

    (ޅ)

އެ ބްރޯޑްކާސްޓެއްގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގއާއި  ،ނދެއްގައިކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހި

 އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  ،އޮންއެއަރ ލޮގު

   (ކ)

ާފއިތުވި އަހަރުގެ އަހަީރ  ،ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް

ިވދިގެން އަންަނ އަހަރުެގ  ، ގޮތުގެ މަީތންަވަނ މާއްދާގައިވާ 51ރިޕޯޓު، މި ގަވާއިދުގެ 

 ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (އ)
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ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކުން ބޭުނންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިާއ  ބްރޯޑްކާސްޓް

 ހުޅުވާތާ  އެ އެކައުންޓެއް، ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ބޭުނންކުރާ ެއކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު

ގައިވާ ފޯމުން ކޮމިޝަނަްށ  6މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30

       ބަަދލުވާތާ  ،ހުށަހަޅަންވާނެވެ. އަދި ހުށަަހޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަަދލުެވއްޖެނަމަ

 ތެރޭގައި ޮކމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  (ހަތެއް) ދުވަހުގެ 7

   (ވ)

(ދިހައެއް)  10 ،ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ  ބްރޯޑްކާސްޓް

 އަހަރުދުވަހެވެ.

 ލައިސަްނސްގެ މުްއދަތު  .11 (ހ)

 ދޫކުރާކުރުމަށް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓް އި،ޓެލެވިޜަނާ ،ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯއާއި

 (ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. 10 ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ

   (ށ)

(ިތނެއް)  3 ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮމިއުނި

 އަހަރުދުވަހެވެ. 

   (ނ)

(ދޭއް)  2(ދޭއް) ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އެ  2ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފީ  ބްރޯޑްކާސްޓް

 ބައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ.

 ލައިސަްނސް ފީ  .12 (ހ)

    )1( ؛ރާއިރު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީލައިސަންސް ދޫކު

    )2( ؛ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ ބްރޯޑްކާސްޓް

  ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަހަރީ ފީ ބްރޯޑްކާސްޓް

 ވެ.ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

   (ށ)

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ

 މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. މާރިޗު

   (ނ)

އަލަށް ލައިސަންްސ  ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް

އެ އަހަރުގެ ބަކީ އޮތް މުއްދަތަށް ދައްކަންެޖޭހ  ،ދިނުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ފަރާތްަތކުން

 ފީ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއެކު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެެވ. އަހަރީ

   (ރ)

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

ޖޫރިަމާނ ގޮތުގެ މަތީން  ނޑައަޅައިފައިވާގައި ކަ 3ނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުަވލު 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

   (ބ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ހަމައަށް، އަހަރީ ފީ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުްނ 

ފައިާސ  ،އޮްތ ފަރާތްތަކުން  ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ

 އަދަދު ކޮމިޝަނަށް ދައްކާ ދުވަހާ ހަމައަށް އަރައިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޖުމުލަ

 )(ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް -/250,000ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި މި އަދަދު 

   (ޅ)
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 )(ދެަލއްކަ ފަންސާސްހާސް -/250,000 ،ދަްއކަންޖެހޭނީ ވުރެ އިތުރުވާނަމައަށްރުފިޔާ

 އެވެ.ރުފިޔާ

ސް ދިނުމުގެ ލައިސަން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްޯރޑްކާސްޓް

 (ނުވަދިހަ) 90އައުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަަމ، ލަިއސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ަހމަވުމުގެ 

ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަްށ  ،ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ،ދުވަހުގެ ކުރިން

   ،ވެސް އެ ކަން ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ލައިސަންސް އައުކުރަން ބޭނުން

 ނަށް އަްނގަންވާނެއެވެ.މި މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަ

 ލައިސަްނސް ައއުކުރުން  .13 (ހ)

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ަލއިސަންސް އައުކުރުމަށް 

      މި ގަވާއިދުެގ  ،ެދން ލައިސަންސް އައުކޮށްދެވޭނީ ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

ލައިސަންސް އައުކުރަން ، ފީއާއެކު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ 3ޖަދުވަލު 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

   (ށ)

ވަނަ މާއްދާގައި  10ވަނަ މާއްދާއާއި  4މި ގަވާއިދުގެ  ،ލައިސަންސް އައުކުރާއިރު

 ލައިސަންސް އައުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ،ނުވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ 

   (ނ)

ންކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކުގެ ެތރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެްނ ގައި ބަޔާ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކައިފައި ނުވާނަމަ ،ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް

 އެ ޖޫރިމަނާއެއް ހޯދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ލައިސަްނސް ހިފެހެއްޓުން  .14 (ހ)

އި ބަޔާންވެަފއިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެްނ ކޯޓުން ކުރާ ހުކުމަާކ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ

        އެ ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ،އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ

 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ މުއްދަަތށް ހިފަހައްޓަންާވނެއެވެ.  90

   (ށ)

ސަންސް ޫދކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުްނ ދިނުމުގައި، ލައި ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް

 2010/61ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ތަކުރާރުކޮްށ 

ނުކޮށްފި ނަމަ،  ކުރުމަށް އެންގުމުން ވެސް ރަނގަޅު ޚިލާފުވާ ނަމަ، އަދި ރަނގަޅު

މިޝަނުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންެގ ހަތަރު ބައިކުޅަ ތިންބައި މެްނަބރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ކޮ

(ތިރީސް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ  30އެ ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

 މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުަމށް އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

  (ނ)

 

  މި މާއްދާގެ  ،ހޭ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަކަމާބެ

(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަުރ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި  44(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/61

 ފަރާތެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގެ ބައެއް އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

  (ރ)
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ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލުމަްށ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

އެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ވެސް އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ،އެންގުމަށްފަހު

 ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެފައިވާނަމައެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަުށްނ  ،އަންނަނިވި ާހލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެުދވެރިވެއްޖެނަމަ

 ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްަފހު، ލައިސަންސް ބާޠިލު  ބްރޯޑްކާސްޓް

 ކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ލައިސަްނސް ބާޠިލުކުރުން  .15 (ހ)

ވަނަ  44(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/61ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަްށ ކޮމިޝަނުްނ  މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން

 ؛ނިންމުން

)1( 

 

  

          ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 24މި ގަވާއިދުގެ 

އްސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް (އެ 180

 ؛މެދުކަނޑައިލުން

)2( 

 

  

           ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  26މި ގަވާއިދުގެ 

ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް (އެއް 180

 ؛ހުއްޓައިލައިފައި ބޭއްވުން

)3( 

 

  

ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައާ ނުލައި  ،ކުރަން ފެށުމަށްފަހު ކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްރަސްމީ

  (ފަނަަރ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވުން؛ 15ނުކޮށް  ބްރޯޑްކާސްޓް

)4( 

 

  

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން، ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ 

ން ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއި ،މަޢުލޫމާތެއްގައި

 ؛އޮޅުވައިލައިފައިވާކަން ސާބިތުވުން 

)5( 

 

  

    )6( ؛ކުރުން ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ހިފަަހއްޓައިފައިވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް

) ވަަނ ނަންބަރުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 12މި ގަވާއިދުގެ 

ދުަވހު ދައްކައިފައި (ދޭއް) އަހަރު 2ެޖހިޖެހިގެން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ފީ

 .ނުވުން

)7( 

 

  

އަންނަނިވި ހާލަތްތަުކެގ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް

 ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެއެެވ. ،ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

   (ށ)

ގުޅޭ އުސޫލު" އާ  ކުރާ "ްބރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސާކޮމިޝަނުން ޝާއިޢު

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަާރތުން އެދިގެން  ،ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއް

 ؛ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

)1(   
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު  11މި ގަވާއިދުގެ 

ނުވަަތ ލައިސަންސް  ،ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވުން

ަވނަ ާމއްދާ (ނ) ގަިއ  13މި ގަވާއިދު ގެ ، ވެސްއައުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނަމަ

ލައިސަންސް  ،ިއސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ލަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

ލައިސަންސްގެ  ކާޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަުރޠައިވާ ަޝރުދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފަ

 ؛ނުންމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލައިސަންސް އައުކޮށް ނުދި

)2( 

ކުރުމުގެ ލައިސަންސްގައި  ބްރޯޑްކާސްޓް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ

ކުރުމަށް ފެށުަމށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ  ބްރޯޑްކާސްޓް

 ކުރަން ފަށައިފައި ނުވުން؛ ބްރޯޑްކާސްޓް

)3( 

 ނުަވތަ ،އަމިއްލަޔަށް އެދިގެން އުަވއިލުން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުލައިސަންސް ލިބޭ 

ނުަވތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުްނ  ،އުވައިލުން އެ ޝަޚްޞު އޮފް ކޮމްޕެނީ ރރަޖިސްޓްރާ

 .އުވައިލުން

)4(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަްށ އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަަތ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ސަންސަށް ބަދަލެއް ގެންނަްނ ކުރުމުގެ ލައި ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް

 ،ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް  ،ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

 ލައިސަްނސަށް ަބދަލު .16

 ގެަނއުން 

ނުން ގުޅޭ އުސޫލު" ކޮމިޝަ ލައިސަންސާކުރުމުގެ ކައި "ބްރޯޑްކާސްޓް ޓަ ލައިސަންސް ދިނުމަށް

 އެ އުސޫލު އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.، އެކުލަވައިލައި

ލައިސަްނސް ދިުނމުގެ  .17

 އުސޫލު 

 ހަތަރު ވަނަ ބާބު 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

 ،ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް  ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް

ސިގްނަްލ  ޓެސްޓު ،ތުންގޮ  ކުރުމުގެ  ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ޓެސްޓުޓްރާންސްމިޝަނަށް

 ފޮނުވިދާނެއެވެ.

 (ހ)

 

 ސިގުނަލް ފޮުނވުން  ޓެސްޓު .18

ހުއްދައެއް  ޓަކައި ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ކަމަށް ސިގްނަލް ފޮނުވޭނީ، މި ޓެސްޓު

 ޓެސްޓު ،ސިގްަނލް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހަޅާއިރު ލިބިގެންނެވެ. ޓެސްޓު

ޝެޑިއުލާއި މުއްދަތު  ހޭ މަޢުލޫާމތާއިނެ ޮކންޓެންާޓބެސިގްނަލުގައި ފޮނުވާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

ސިގްނަލް  ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަުކން ޓެސްޓުއަލަށް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  ބްރޯޑްކާސްޓް

 އަންނަނިވި އުސޫުލތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެެވ. ،ފޮނުވަންވާނީ 

 (ނ)
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 ޓެސްޓު، ކޭަޝނާއިނަމަ، ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފި ރޭޑިއޯ ޗެނަލެއް

(ފަނަރަ)  15ކޮންމެ  ،ސިގްނަލެއްކަން އަންގައިދޭ އެނައުންސްމަންޓެއް

 ؛ޓަކުން އެއްފަހަރު ފޮނުވުން މިނި

)1( 

 

  

ން ސްޓޭޝަ ،ިސގްނަލް ފޮނުވާ ހުރިހާ ވަގުތެއްަގއި ،ނަމަ ޓެލެވިޜަން ޗެނަލެއް

 ފެންނަްނ ގައިދޭ ލިޔުމެއްސިގްނަލެއްކަން އަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަނާއި، ޓެސްޓު

 ؛ހުރުން

)2( 

 

  

ޚަބަރާ  ،ޚަބަރާއި ،ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި ،ސިގްނަލް ފޮނުވާއިރު ޓެސްޓު

 ިއސްތިހާރާއި، އާންމު މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނުްނ؛ ،އިޢުލާނާއި ،ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި

)3( 

 

  

ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތްތަކުން  ،ސިގްނަލް ފޮނުވާ މުއްދަތުގައި ޓެސްޓު

 .އްވެސް އަގެއް ނުނެގުންއެ

)4( 

 

  

    ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ފަރާތެއްނަމަ  ްބރޯޑްކާސްޓް ،ސިގްނަލް ފޮނުަވނީ ޓެސްޓު

ދި އެ ފަރާތުގެ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން އިސްތިސްނާވާނެވެ. އަ

 އްދާގެ (ށ) ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ސިގްނަލުގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުމަށް މި މާ އޮންއެއަރ ޓެސްޓު

 ސިގްނަލެއްކަން އަންގައިދޭންާވނެއެވެ. ނަމަވެސް، ފޮނުވަމުންދަނީ ޓެސްޓު

   (ރ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓުގެ އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީ ބަހައްޓަންވާނީ، ކޮމިޝަުނން 

 ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ ގޮތަކަށެވެ.

ސްޓްކުރާ ޯއޑިއޯ ބްރޯޑްކާ  .19 (ހ)

 ވިުޜއަލް ކޮލިޓީ

މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަަޅއިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  60ކުރުމަށް ޓަކައި  ފެތޭގޮތަށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅު

 ދެވޭނެއެވެ.

   (ށ)

   މި ގަވާއިދުގެ  ،ދަތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގައި  3ޖަދުވަލު 

   (ނ)

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ  3 ،ކުރާނަމަ ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލެއް އެންކްރިޕްޓް

 ،ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުކުރިން ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުްނ އެ ކަން އަންގައިގެން އެކަމު

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން އާންމުކޮށް އެކަން އަންގައި އިޢުލާުނ  30ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 އެންކްރިޕްޓްުކރުން  .20 (ހ)

 

ޓަކައި ރިކޯޑުކުރަން  ކޮށްގެން ފޮނުވޭ ސިގްނަލެއް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުަމށް އެންކްރިޕްޓް

 ،އެ ސިގްނަލެއް ފޮނުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ،ވޭނެ މަގުއެކަން ކުރެ ،ޖެހިއްޖެނަމަ

 ކޮމިޝަނަށް ފަހިކޮށްޭދންވާނެއެވެ.

   (ށ)
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ކުރުމުެގ  ން ބްރޯޑްކާސްޓްޮގތުގެ މަތީ  ށްފައިވާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ 6ގެ މި ގަވާއިދު

 ދުމަތް ފަށަންވާނެއެވެ. ޚި

 ބްރޯޑްާކސްޓްކުރަން ފެށުން  .21 (ހ)

އެކަން ލިޔުމުން  ،(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން 7ކުރަން ފެށުމުގެ  ސްޓްރަސްމީކޮށް ބްރޯޑްކާ

 ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 (ށ)

 ،ކުރަނީ ވިޜުއަލްކޮށްނަމަ، ލޯގޯ ނުވަަތ ސްޓޭަޝން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  ބްރޯޑްކާސްޓް

 ވެސް ސްކްރީނުން ފެންަނން ހުންަނންވާނެއެވެ.  ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި

 ޝަންސްޓޭ .22 (ހ)

 އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

ކުރަނީ އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށްނަމަ، ސްޓޭަޝނުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަްނ  ބްރޯޑްކާސްޓް

(އެކެއް) ފަހަުރ  1ޓަކުން (ތިރީސް) މިނި 30ދުވެގެން ކޮންމެ މަ ،އަންގައިދޭ އެންގުމެއް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

ބްރޯޑްކާސްޓަރު އަތުން  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް

ކޮމިޝަނުން ުހއްދަ ނަގައިގެން ފޮނުވާ  ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ގަނެފައިވާ ގަޑިތަކާއި

 ޕްރޮގްރާމްތައް މީގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

   (ނ)

        ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން  ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯްޑކާސްޓް

އެ އަގެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން،  ،އް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަގެއް ނަގަންވާނީއެ ޚިދުމަތެ

 އެ އަގު ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ކުރުުމގެ  ބްރޯޑްާކސްޓް .23 (ހ)

ޚިުދމަތް  ،ޚިުދމަތްތަކަށް

ލިބިގަްނނަ ފަރާތްތަކުން 

 އަުގނެގުން 

އަގެއް ނެގުމަށް  އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ދޫކުރަމުންދާ އެއްވެސް ޗެނަލަކަށް

 ،(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން 2ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ނިންމައިފިަނމަ، މަދުވެގެން 

 ކަން އަންގަންާވނެއެވެ.މަތް ލިބިގަްނަނ ފަރާތްތަކަށް އެކޮމިޝަނަށާއި ޚިދު

   (ށ)

 ،ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެންަނންވާނީ

 ފަހުގައެވެ. ށަހަޅައިގެން އެކަްނ ފާސްކުރުމަށްކޮމިޝަނަށް ހު

   (ނ)

އެއްވެސް  ،ށް އަގެއް ނަގައިފައިވަނިކޮށްޔަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ކުރިޚިދުމަތްދިނުމަ

މެދުކަނޑައިލާނަމަ، އެ ޚިދުމަްތ  ނުަވތަ ޚިދުމަތް ސަބަބަކާހުރެ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިާލނަމަ،

 ،ދުވަހުން ފެށިެގން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލާ ،ފައިސާ އޮންނަ މުއްދަތަްށވާ މެދުކެނޑިފައި

 ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް  ޚިދުމަތް ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ގިނަވެގެން 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

   (ރ)

އެކަމަށް  ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލާނަމަ ބްރޯޑްކާސްޓް

މެދުކަނޑައިާލ  ،(ފަނަރަ) ދުވަހުެގ ކުރިން 15ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން 

ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް  ،އަލުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް ،ސަބަބާއި

ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ ހުްއދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ވަގުތީގޮުތްނ 

 ޚިުދމަތް ެމދުކަނަޑއިލުން  .24 (ހ)
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ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ  ،(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން 7މަދުވެގެްނ  ،މެދުކަނޑައިލާނަމަ

 ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަންާވެނއެވެ.

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ބާރު  ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް

ނުފޯރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ެއއްވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭ ފަދަ ހާަލތެއް 

ލިޔުމަކުން އެކަން  ،(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24ލަސްވެގެން  ،ދުވެރިވެއްޖެނަމަމެ

 ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

އެކަްނ  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް ެމދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ރެވެންހުރި އެންމެހައި ަކމާބެހޭ ފަރާްތތަކާ ގުޅިގެން ކު ،ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި

އިދާ މި ގަވާ ،ކޮމިޝަނަށް ކުރެވިދާނެ އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް ،މަސައްކަތްތަކާއި

 ކޮމިަޝނުން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

   (ނ)

ރެއިން ކަމަކާ މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ންކުއެއްވެސް ފަރާތަ

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭެނއެވެ.  ގޮތުގެ މަތީން

   (ރ)

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް  ބްރޯޑްކާސްޓްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއް

ދުަވހުގެ  (އެއްަސތޭކަ އަށްޑިހަ) 180ެއންމެ ގިނަވެގެްނ  ،މެދުކަނޑައިލައިފައި ބޭއްވޭނީ 

(އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ)  180ގިނަވެެގން  ،މުއްދަތަށެވެ. ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފަށައިފައި ނުވާނަމަ، ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ،ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

   (ބ)

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލައިފައިވާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓް

(ނުވަދިހަ) ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް ކޮމިޝަނުން   90އެ ޚިދުމަތް ފެުށމަށް  ،ފަރާތްތަކަށް

 ދޭންވާނެއެވެ.

   (ޅ)

 މަީތްނ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ 24މި ގަވާއިދުގެ 

ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލާ  ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލާނަމަ ބްރޯޑްކާސްޓް

      (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން  90ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

  ކުރަން ފަށަންވާނެެއވެ. ބްރޯޑްކާސްޓް

 ޚިުދމަތް އަލުން ފެށުން  .25 (ހ)

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަަދ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެްނ  24މި ގަވާއިދުގެ 

ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ކުރުން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.  ސްޓް ތެރޭގައި އަލުން ބްރޯޑްކާ(ނުވަދިހަ) ދުވަުހގެ  90ވެގެން ގިނަ

ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން  ފައި ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ،ރެވޭނީމި މުއްދަތު އިތުރުކު  އަދި

 އެކަމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނުން ލިބިެގންނެވެ. ،ޅައިގެންހުށަހަ

   (ށ)



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި            R-16/2022 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                 16  އަދަދު:                  51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

18 

ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  ބްރޯޑްކާސްޓް

ހުއްޓަިއާލ ، ޓައިލާނަމައެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތެއް ހުއް ،ކުރިން

ޗެނަލުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް އަދި ލިިބފައިވާ ލަިއސަންސްގެ ދަށުން އެހެން 

ވަހުގެ ކުިރން (ފަނަރަ) ދު 15މަދުވެެގން  ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ،ޗެނަލެއް ފަށާނަމަ 

ކޮށް އިޢުލާނު ހަމަ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަން އާންމު އަންގަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް

ނަމަ،  ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް އެނގޭގޮަތށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއް

 ސީދާ އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެ މުއްދަތުގައި އަންގަންވާނެއެވެ.

 ޚިުދމަތް ހުއްަޓއިލުން  .26 (ހ)

 

 

ން އެއްވެސް ކަމަކާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ެތރެއި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން   3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  

   (ށ)

ލިބިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެހެން ޗެނަލެއް ނުަފށާނެކަމަށް ކޮމިޝަަންށ 

 ،ްނސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހުލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ލައިސަ ،އަންގައިފިނަމަ

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

   (ނ)

އެހެން ޚިދުމަތެްއ  ،ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުަމްށފަހުގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން  މި މާއްދާގެ (ހ)

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ  ،(އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ 180ނުފަށާ 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ،ންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހުލައިސަ

   (ރ)

ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓް

(ހަތަރެއް)  4(ަސއުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  24 ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި

 ސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.ގަޑިއިރު ބްރޯޑްކާ

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރާ ަވގުާތއި  .27 (ހ)

 އުސޫލު ކަނަޑއެުޅން 

ހުަށހަޅައިފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންވާނީ

 ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރުކުރެވޭ އުސޫލެއްގެ މަތީންނެވެ.

   (ށ)

 ފަސް ވަނަ ބާބު 

 ޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެން 

     ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ  ބްރޯޑްކާސްޓް

އެ ފަރާތަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ކޮންޓެްނޓުގެ  ،ފަރާތަކުން ވެސް

ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) ލޯކަްލ ކޮންޓެންޓުގެ ޮގތުގައި ( %25މަދުވެގެން  ،ތެރޭގައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓުގެ  .28 (ހ)

 މިންަގނޑުަތއް 

 

     ދިނުމުގެ ލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ ކޮންެމ  ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް

    (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/61ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ފަރާތަކުން ވެސް

ގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓުެގ މިން ،ނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތުގެ މަތީންވަ 32

   (ށ)
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     ކޮމިޝަނުން ބަލަންާވނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބަލާ ބެލުމުގައި،  ،ކުރޭތޯ ބްރޯޑްކާސްޓް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ލޯކަލް  32ގެ ޤާނޫނު އެ

ހުގެ (ތިރީސް) ދުވަ 30ކޮންޓެންޓް ހުރިކަމަށް ެފނިއްޖެަނމަ، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް 

 ދީ، އެ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މުއްދަތެއް

ގައިވާ ގޮތުގެ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މި މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް

 ކުރެވޭނެއެވެ. މަތީން ޖޫރިމަނާ

   (ނ)

    ،ކުރަންވާނީ ޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސް ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަިއާވ  އެ ފަރާތަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް

 ކޮންޓެންޓެވެ. 

 ކޮޕީރައިޓް  .29 (ހ)

 ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކާ ުގޅިގެން ކޮޕީރައިޓްސްގެ މައްސަލައެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ްބރޯޑްކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ކޮްނޓެންޓުގެ ވެ ،އެ ކޮންޓެންޓަކީ

ްބރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން  ،ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންޓެންޓެއްަކން ބްރޯޑްކާސްޓް

 ކޮށްދޭންާވެނއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ސާބިތު

   (ށ)

ްށ އެ ކަމަ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަީކ ކޮޕީރައިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންެޓންޓެއްނަމަ

 ކްރެޑިޓް ދޭންވާނެއެވެ. 

   (ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަީކ 

  ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންެޓންޓެއްކަން ާސބިތުކޮށް ނުދެވިއްެޖނަމަ،  ބްރޯޑްކާސްޓް

ގައިވާ ގޮތުެގ  3ުދވަލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަ  ،އެ ކޮންޓެންްޓ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތެއް

 މަތީން  ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

   (ރ)

 ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަ

 ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެވެ.  

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރާ  .30 (ހ)

 ން ކޮންޓެންޓަށް ޒިންާމވު

ހުރިހާ ގޮތުން ްބރޯޑްކާސްޓްކުރާ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ މަގުަސދު ހާސިލުކުރުމުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  31މި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިަވނީ ށްކޮންޓެންޓެއް ފަރުމާކޮ

އެހެންވެސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުނުވާ  ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.ގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

   (ށ)

އެއަރ ޓައިމް ވިއްކައިފައިވާ ގަޑިއެއްގައި ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާއިުރ، އެއީ ވިއްކައިފައިވާ 

 ގަޑިއެއްކަން ސްކްރީނުން ފެންނަން ހުންނަންާވނެއެވެ. 

   (ނ)

ކޮމިޝަނުްނ  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރާނެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއެއް

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،އަދި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދައިފައިާވ  2010/61

 ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ކޯ .31 (ހ)
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ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން  ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ 

 ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ލައިސަންްސ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ އިތުރުން

އެ ސްޭޓޝަނަކުން ޢަމަލުކުރާެނ  ،ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގައި

        އެ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާތާ ،ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއެއް އެކަށައަޅައި

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަަންށ  60

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއަކީ

ގައި ދަށުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިާލ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ތަޢާރުޟުވާ އެއްޗެއް ކަމު

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

   (ނ)

ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް އެޑިޓޯރިއަލް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ  ބްރޯޑްކާސްޓް

 އެ ޕޮލިސީއަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. ،ޕޮލިސީއެއް ކަނޑައަޅައި

 އެޑިޓޯިރއަލް ޕޮލިސީ  .32 (ހ)

 

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ

އެ ޤާޫނނުން ބާރު ލިބިެގްނ  ،(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2010/61

މި ގަވާއިދާ  ،ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި އެކުލަވައިލައިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލަކާ  ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓް

  ނުވާނެއެވެ.ޚިލާފުވެގެނެއް

   (ށ)

ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ާހލަތެއްގައި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ ކޮމިޝަނަްށ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

   (ނ)

 ބަންގި ގެެނސްދިުނން  .33 (ހ) ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ަނމާދެއްގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ބްރޯޑްކާސްޓް ،ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ބަންގި

   (ށ) .ވި އުސޫލުން ފިޔަަވޅު އެޅޭނެއެވެއަންނަ ،ޖެނަމަމި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވެއް

    )1( ؛ނަސޭހަތް ދިނުން ،ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަމަ

ގައިވާ ގޮތުގެ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ، (އެކެއް) ފަހަރަށްވުރެ ގިނަވެްއޖެނަމަ 1

  .މަތީން  ޖޫރިމަނާކުރުން

)2(    

، ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއްގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި ލައިވް އިވެންޓްތައް ބްރޯޑްކާސްޓް

ގޮތުން ޑިލޭއެއް  އޮންއެއަރވުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ސެންސަރުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނޭ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ  ލައިގެން

 ޒިންމާއެކެވެ.

 

 ިއވެންޓް  ލައިވް .34

 ކުރުން  ބްރޯޑްާކސްޓް
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(ނުވަދިހަ)  90ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ލިބޭތާ  ބްރޯޑްކާސްޓް

ކޮމިަޝނުން  ،އެ ޔުނިޓެއްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅައިކޮމިޝަަންށ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރޯޑްކާސްޓް ޑިލޭ ޔުނިޓެއް ޤާއިމުފާސްކުރާ ބް

 ބްރޯޑްާކސްޓް ޑިލޭ ޔުނިޓް .35

އެ ތަނަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް  ،ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގައި

އެއަްށ ޢަމަލުކުރަމުން ގެންަދންވާނެއެެވ.  ،ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރާނެ ިމންަގނޑުތަކެއް އެކަށައަޅައި

ކޮންޓެްނޓް ގިންތިކޮށް  ،ގަނޑު އެކަށައަޅަންވާނީކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް ދަރަަޖކުރާނެ މިން

ދަރަޖަކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިާވ ފަރާތުން އެ ވަގުތަކު ަކނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ 

 އެއްގޮތަށެވެ.

ކުުރމާއި ންތިކޮންޓެންޓް ގި .36

 ދަަރޖަކުރުން 

އާއި  6:00ހެނދުނު  ،ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް

  ހުރިާހ އުމުރުފުރައަކަށްވެސް  ،އާ ދެމެދު ގެނެސްދޭންވާނީ 9:00ރޭގަނޑު 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ކޮންޓެންޓެވެ.

އަހަރުން މަީތގެ  18 .37 (ހ)

މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ގަޑި 

 ކަނޑަެއޅުން (ވޯޓަރޝެޑް)

(އަށާރަ)  18 ،ެގ ަގޑިތަކަކީއާ ދެމެދު 6:00ން ފެށިގެްނ ހެނދުނު އި 9:00ރޭގަނޑު 

 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާްއޞަކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކެވެ.

   (ށ)

(އަށާރަ) އަހަރުން މަތީެގ  18 ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަިއ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް

 ގައެވެ. 11:00ރޭގަނޑު  ،ރަމަޟާންމަހު ފެށޭނީ  ،މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގަޑި

   ނ)(

ޚިދުމަތް ިލބިގަްނަނ  ،މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑި ފެށުުމން މި

ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުެގ  ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން 

 ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދޭންވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރެވެ.

   (ރ)

(އަށާރަ) އަަހރުން މަތީގެ މީހުންަންށ  18 ،ތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮ

ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަޔާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓް  ،ޚާއްޞަ ޗެނަލެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ޗެނަލެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލަކީ  ،ކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ނަމަވެސް

 ގައި ވާންވާނެއެވެ.ޕޭރަންޓަލް ލޮކް ލެވޭގޮތަށް ފޮނުާވ ޗެނަލެއް ކަމު

   (ބ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި މީހުންގެ ހިތްތަކަށް ނުަތނަވަސްކަން އަތުވެދާޭނ 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތްތަކުެގ  ،ފަދަ މަންޒަރެއް ނުވަތަ އަޑެއް ހިމެނިފައިވާނަމަ

މިފަަދ  ،ޖެއްއެަކން އަންަގއިދޭ މެސެ ،ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި

 ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގެ ކުިރން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ސަމާލުކަުމގެ ެމސެޖު  .38 (ހ)

 ،ދުންަފތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކާއި، ދުންަފތުެގ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާއި ،ދުންފަތާއި

އެއްވެސް ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިޭބނެކަަމށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ކުރާނަމަ، އެ އެއްޗަކުން ނުވަަތ  އެއްޗަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވަމުންދާ ކޮންމެ  ،ކަމަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ބަޔާންކޮށްދޭ ޓިކަރ މެސެޖެއް

   (ށ)
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 ވަގުތެއްގައި ވެސް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުން ލިޭބނެކަަމށް ކަ

   ކުރާނަމަ،  އެއްޗަކާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓެއް ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް

    ،އެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ބަޔާންކޮްށދޭ ޓިކަރ މެސެޖެއް

  ފޮނުވަންވާނެެއވެ.ކޮންޓެންޓް ޮފނުވަމުންދާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް

   (ނ)

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާިއ މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޓަކައި 

       ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި،  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި

 ،ރުމުގެ ފުރުޞަތުކު އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން އިސްތިާހރު 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އިސްތިާހރު  .39 (ހ)

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުދޫދުގެ ބޭރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އިސްތިހާރު 

ލައިސަންސް ލިިބފައިާވ ފަރާތަށް އެންގުމުެގ  ،ކުރުން ހުއްޓައިުލމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް

 މިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.އިޚްތިޔާރު ކޮ

   (ށ)

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

 އެ ތަކެިތ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.، ޮކންޓެންޓް ރައްކައުކޮށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

 ކޮންޓެންޓް ރައްކައުކޮށްަފއި .40

 ހުންނަންެޖހޭ މުްއދަތު 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ނުވަތަ ހުރެދާނެ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

އެފަދަ ކުޅިވަުރ މުބާރާތްތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަްށ  ،އިވެންޓްތަކާއި

ހިލޭ ލިބިދޭންެޖހޭކަމަށް ކޮމިަޝނުން ކަނޑައަޅާ އިވެންޓްތަްއ ލިސްޓުކޮށް އިޢުލާުނ 

       އެ އިވެންޓެއް ފެށުމަށް  ،ކުރާންވާނެއެވެ. މިފަދަ އިވެންޓުތައް ލިސްޓުކުރުމުގައި

ެރ މުއްދަތު ކުޑަވެފައިވާ އިވެންޓެއް މި ލިސްޓުގައި (ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވު 12

 ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ހި ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަދިވެ .41 (ހ)

 ިހމެނޭ ިއވެންޓް ޝަުއޤެއް 

 

ކުރުމުގެ  އިވެންޓެްއ ބްރޯޑްކާސްޓްއިވާ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ

 2010/61އިފިނަމަ، ޤާޫނނު ނަންބަރު ޙައްޤު އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޯދަ

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕަބްލިކް ސަރވިްސ 

       ،އަގަކާ ނުލައި ،ކުރުމުގެ ޙައްޤު ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް

 ،ކުރުމުގައި ޓްމިފަދަ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސް. އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރު ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

 (ފަންސާސް %50ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ހޯދާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން 

ބްރޯޑްކާސްޓަރަްށ  ،ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަަދދެއް ،އަށްވުރެ މަދުނޫން  އިންސައްތަ)

 .  ދޭންވާނެއެވެ

   (ށ)

ސަރވިސް  އެއްވެސް ހާލެއްގައި، ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުން ޕަބްލިކް

ވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރު މަޙްރޫމު

   (ނ)
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އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޒަރީޢާއިން ނުގެނެސްދެވޭ ފަދަ ގޮތަކަްށ 

 .ވެކުރުމުގެ ވަކި ޙައްޤުތަކެއް ހޯދުމަކީ މަނާ ކަމެކެ ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް

ލިސްޓަޑް  ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ނޫން އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް

މި މާއްދާ  ،ކުރުމުގެ ޙައްޤު ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދިނުމަކަށް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

   (ރ)

ޤު އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯދާ ކުރުމުގެ ޙައް  ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް

ފަރާތް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން މެނުވީ، އެނޫން އެހެން ަފރާތަކުން އެ އިވެންޓެްއ 

 .އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ

   (ބ)

ްނނަ ފަރާތުްނ ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި ޚިދުމަްތ ލިބިގަ

 . ބްރޯޑްކާސްޓަރު ޚާއްޞަ އަގެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ

   (ޅ)

ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނީ

ކުރުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާ ފަރާތަްށ  އެ އިވެންޓެްއ ބްރޯޑްކާސްޓް ،މަތީން ކަން

އިދާ ފަރާާތއެކު ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސޮއިކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް މި ގަވާ ވިއްކާ ،ސާފުކޮށްދިނުމާއި

އެ އިވެންޓެއް ބްޯރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު  ،އެކުަލވައިލުމަކީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

 .ހޯދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ

   (ކ)

ދުމަތް ލިބިގަންނަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ހުށަހެޅުމުގައި ޚި

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ކަމެއް އޮޅޭގޮތަށް ގެނެސްދެވިއްޖެނަމަ

 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ އެކުލަވައިލައިފައިވާ  2010/61

ެއ ކުްށ ޕްރެކްޓިސްގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް  ބްރޯޑްކާސްޓް

 އެކަމަށް މާފަްށ އެދެންވާނެއެވެ. ،އެކަމަށް މާފަްށ އެދެންޖެހޭނަމަ ،އިޞްލާޙުކޮށްފައި

ކުށް އިޞްލާޙުުކރުާމއި މާފަށް  .42 (ހ)

 އެދުން 

(ދޭއް) ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ުކށެއް އިޞްލާޙުކޮށްފަިއ  2ތަކުރާރުކޮށް އެއްކަމެއްގައި 

ތުގެ މަތީން  ޖޫރިމަާނ ގައިވާ ގޮ  3މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

   (ށ)

  ހަ ވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 

      ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން،  ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް

ކަމާ ގުޅޭ އެނޫންވެސް  ،ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ،މި ގަވާއިދާއި

ހެން ޤާނޫނަާކ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފެނިއްެޖނަމަ، އެކަމުގެ ޝަުކާވ އެ

އެ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަަހޅަންވާނީ، ކޮމިޝަނުްނ 

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމު" ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ  ހުށަހެުޅމާއި .43 (ހ)

 މޮނިޓަރކުުރން 
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  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އުސޫލުތަކާ

    ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަީކ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި 

އަސްލެއް ނެތި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ 

 ކޮމިޝަނުން ބަލަންާވނެއެވެ. މެ ޝަކުާވއެއްމެނުވީ، އެ ފަދަ ކޮން

   (ށ)

ޤާޫނުނ  ،ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް

ކަމާބެހޭ  ،މި ގަވާއިދާއި ،(ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2010/61ނަންބަރު 

  މަކީ ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫުނތަކަށް ޢަމަުލކުރަމުންދޭތޯ ބެލު

 2010/61ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،އެ ފަރާތް މޮނިޓަރކޮށްގޮތުގެ މަތީން  އެ

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަްށ 

 ކޮމިޝަުނން އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނެއެވެ. ،ބެލެވިއްޖެނަމަ

   (ނ)

ވަނަ މާއްދާގެ  44(ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި، މި ގަވާއިދުގެ  މި މާއްދާގެ

ކޮިމޝަނުން ޤާއިމުކޮްށފައިާވ  ،ދަށުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

"ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމު" ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ 

 ންނެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ

   (ރ)

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމު ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި އޮތް 

ޚިދުމަތް ިލބިގަްނަނ  ،ކުރުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތަކާެމދު ނަމަވެސް، ބްރޯޑްކާސްޓް

   އެކަްނ  ،ފަރާތަކުން ކުރާ ޝަކުވާއާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް

ކުރުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތުން ވެސް  ބްރޯޑްކާސްޓް ،އެ ފަރާތަކަށް އެނގޭނޭ ގޮތަށް 

 އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ.

   (ބ)

 2010/61ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ

މައްޗަށް  ވަނަ  މާއްދާގެ ދަށުްނ ކޮމިޝަނުގެ 42(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ،ވާތީ، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުްނ ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް  ކަމަކަށް ކުރުން ލާޒިމު

 ،ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ިހނެދއްގައި، ކޮމިޝަނަށް ޮމނިޓަރ

ލައިސަންސްގެ މުއްަދތުގައި އަގަކާ ނުލަިއ  ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން

 .ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ

   (ޅ)

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލަކުން ދައްކާ އެއްވެސް 

 ،ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެްނ ޝަކުާވ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތުެގ މަޢުލޫާމތު ހިމެނޭ މެސެޖެއް

        (އެކެއް) ފަަހރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  1މަދުވެގެން  ،ޕްރައިމްޓައިމްގެ ތެރޭގައި

ސްޓޭޝަނަށާިއ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުާވ ހުށަހެޭޅނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫާމުތ  ،އެ މެސެޖުގައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  (ކ)
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ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ައމިއްލައަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިެގން ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިގެން 

 އެކަން ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ލަ ކޮމިޝަުނގެ އަިމއް .44

އިސްެނުގމުަގއި ަމއްސަލަ 

 ބެލުން 

ޚާއްޞަ ހާލަތެއް  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީޤެއް

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  60ގިނަވެގެން މަސައްކަތު  ،މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ

ލުމުގެ ނިންމައި، ކޮމިޝަނުގައި ޤާިއމުކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެ

 ނިޒާމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ނިންމުްނތައް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ނިންމުންަތއް ާއންމުކުުރން  .45 (ހ)

ކޮމިޝަނުްނ  ،އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައި ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

މައްސަަލތައް އަވަހަށް ބަލަިއ އެކަން ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވާ 

 ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނުން މަސައްަކތް ކުރަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު  60ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތު 

އެ ާހލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ ، މުއްދަތެއް ހޭދަވާނެކަމަށް ކޮިމޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ 

 ،ރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ުމއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައިމުއްދަތު އިތު

 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. 30ގިނަވެގެން އިތުރުކުރެވޭނީ ފަހަަރކު 

   (ނ)

ޤާޫނުނ  ،ދިނުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމުގެ ކޯޑް  ޑްކާސްޓްރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި، ބްރޯސްޓްކު(ބްރޯޑްކާ 2010/61ނަންބަރު 

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ިނންމައިފިނަމަ، ކަމުެގ  އާއޮފް ޕްރެކްޓިސް

ވަނަ މާއްދާގައި  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި  19ޤާޫނުނގެ  ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ

ވާ ިފޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން

 ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެއެވެ.

 ފިޔަވަުޅއެުޅން  .46 (ހ)

    )1( ؛ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުން 

އެއްބާވަތެއްގެ ކަމަކާ ޚިލާފުވާ  ،މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ޝާއިޢުކުރަން އެންގުމާއި

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ނުދިނުމުގެ ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުވިޔަ

 ؛އެންގުން

)2(    

    )3( ؛(ދޭއް) ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އިންޒާރު ދިނުން 2އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް 

(ދޭއް) ފަހަރު ނުވަތަ އެައށްވުރެ އިތުރަށް  2ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠަކާ 

ތަށް ވޭތުވިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާ

(ދޭއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަުކން ކޮމިޝަނުްނ  %2އާމްދަނީގެ 

 ؛ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން އެ

)4(    

    )5( ؛ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން
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ވަނަ  44(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/61ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ލައިސަންްސ ބާޠިލުކުރުމަްށ  ،ޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަ

 .ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

)6(    

މި ގަވާއިދުގެ  ،އެންގުންތަކަށް ތަބާނުވެްއޖެނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަންގާ

 ގޮތުގެ މަތީްނ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ގައިވާ 3ޖަދުވަލު 

   (ށ)

 ހަތް ވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ނުދިނުމަށް، ނުވަތަ ލައިސަންސް  ،ސަންސެއް ދިނުމަށްލައި

ުނވަތަ ލައިސަންސެއް ދިނުމުގައި  ،ނުަވތަ ލައިސަންސް އައުކޮށް ނުދިނުމަށް ،އައުކޮށްދިނުމަށް

ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް، ނުވަތަ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް 

ތަ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނުވަ ،އެޅުމަށް

       ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ،

 އެ ނިންމުން ބަދަލުޮކށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކުރުުމގެ  ބްރޯޑްާކސްޓް .47

 މަތްދޭ ަފރާތުގެ ޙަްއޤުަތއް ޚިދު 

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ތަންތަން ިހނގަމުންަދނީ ކަނޑަެއޅިފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަްށތޯ 

ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅައި އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ  ،ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި

 ޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޗެކްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމި

 ސްޓޭޝަން ޗެކްކުރުން  .48

 

ޤައުމު ވަނީ ކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައިކަން އަންގައިދޭ  ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން

ކަމަްށ ބެލޭ އެއްވެސް ކޮްނޓެންޓެްއ  ކަމުގައި ބެލޭ ުނވަތަ ކުއްލި ހާަލތުގައި އިންޒާރެއް

 ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. މީ ފަރާތަކުން އެކަން ކަށަވަރުގުޅޭ ރަސް އެ ކަމަކާ ،ފޮނުވަންވާނީ 

ކާރިޘާެއއްގެ އިންާޒރު ނުވަތަ  .49

 ކުއްލި ހާލަތާ ގުޅޭ ިއންާޒރު 

ޤައުމަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކާއި، ޤައުަމށް ދިމާވާ ހިތާމަވެިރ 

ލޫމާުތ ހާދިސާތަކާއި، ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާ ގުޅިގެން ޚާއްޞަ މެސެޖުތަކާއި މަޢު

އެ މެސެޖުތަކާއި  ،ގެނެސްދޭން ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވެގެން އަންގާ ހާލަތްތަކުގައި

 ނުލައި ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ. އެއްވެސް އަގެއް ނެގުމަކާ ،މަޢުލޫމާތު

ޚާްއޞަ ހާލަތްތަކުަގއި  .50 (ހ)

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރާ ފަރާުތން 

 ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް 

ނޭ އުސޫލެއް ކޮމިޝަނުްނ ކުރާ ރޯޑްކާސްޓްކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުަގއި ބް

 ލަންވާނެއެވެ.އިއެކުލަވަ

   (ށ)

 ،ފާއިތުވި އަހަރު، ސްޓޭޝަން ހިންގިގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި، އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮަތށް

ވަނަ  30ޖޫންމަހުގެ ކޮންމެ އަަހރެއްގެ  ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ،އަހަރީ ރިޕޯޓު ،ކުރިންގެ ދުވަހު

ބްރޯޑްާކސްޓުކުރާ  .51

 ސްޓޭޝަުނގެ އަަހރީ ރިޕޯޓު 

   (ހ) .ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާން
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   (ށ) .ކަލް ކޮންޓެންޓް ހިެމނި މިންަވރުލޯ

   (ނ) .ނިސްބަތް ރޮގްރާމްތައް ގެންދިޔަޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ޕް

   (ރ) .އްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރި ނިސްބަތްބްރޯޑްކާސްޓުގެ ދާއިރާއިން މުވަ

    ޝެޑިއުލްގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނިގެންވާ ބައިތަކުެގ (ޖޯންރާގެ) ތަފުީސލު 

 .ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ކޮމިޝަުނން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ފޯމު

 (ބ)

 

 

   (ޅ) .ދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނިސްބަތްދިވެހިންނާއި ބި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަނުގައި

އެ ޕްލޭނުގަިއ  ،ސްޓޭޝަނުގެ ތަރައްޤީއަށް ަޓކައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޕްލޭނާއި

 .އް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރުކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތަ

 (ކ)

 

 

   (އ) .ފޯރުކޮށްިދން ސަރަޙައްދުތައް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އާބާދީގެ ނިސްބަތާއި، ޚިދުމަތް

     ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަްށ  10މި ގަވާއިދުގެ 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފއިާވ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ން ޖޫރިމަާނ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 3މި ަގވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

  (ވ)

 

ނަމަ، އެކަން ވަގުުތްނ  ކޮށްފި ބްރޯޑްކާސްޓްއެއްވެސް ފަރާތަކުން ނެތި  ލައިސަންސް

ހުއްޓައިލަން އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އަންނަިނވި ތަރުތީބުން ފިޔަވަޅު 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

ލައިސަްނސް ނެތި  .52 (ހ)

 ކުރުން  ބްރޯޑްާކސްޓް

    )1( ؛ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޖޫރިމަނާކުރުން 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ  44(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/61ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ކުރުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓް، މާއްދާ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން

  .ށަހެޅުންބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ިހފެހެއްޓުަމށް އެދި ކޯޓަށް ހު

)2(    

އަްނނަނިވި ހާލަތްތަުކންކުރެ  ،ކަމަށް ބެލޭނީ ކުރުން ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް

 ހާލަތެއްގައެވެ.  

   (ށ)

    )1( ؛ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

 ކާސްޓް ނުވާ ފަރާތަކުްނ ބްރޯޑް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި ބްރޯޑްކާސް

  ؛ކުރުން

)2(    

   ،) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތް މެދުވެރިވުމުން 1މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (

 ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ކުރުމަށް  ރޯޑްކާސްޓްބް ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ހުއްޓައިނުލައިފިނަމަ 30

   (ނ)
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 ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ިހފެހެއްޓޭެނއެވެ.

 ،) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތް މެދުވެރިވުމުން 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (

ގައި  3މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު ، ވަގުތުން ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުަމށް އަންގައި

ކުރުމުން ވެސް އެކަން ނުކޮށްފިނަަމ،  މަނާޖޫރިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ 

ކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ އާލާތްތައް ިހފެހެއްުޓމަށް އެދި ކޯަޓްށ  ބްރޯޑްކާސްޓް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

   (ރ)

އެ ަތނެްއގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއް ެވސް ހުންނަންވާނީ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާްތ  ،ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ަވސީލަތްތައް ޓްބްރޯްޑކާސް ،އޮންއެއަރ ކޮންޓެންޓާއި 

ހެން ެބލެހެއްޓޭނެ ފެންވަަރށް ސަލާމަތީ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުފޯރުވޭނޭ ،ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ބާރު

 ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެވެ.

 ސެކިުއރިޓީ .53

ލިބިގެން ލާޒިމުވާ  ން ބާރުމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކު

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި، އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހުަށހަޅަންޖެހޭކަމަށް މި ގަވާއިދުގަިއ 

އެ ޤާނޫނާ އެއްޮގތަްށ ޢަމަލުކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެިތ ހުށަހެުޅމުގައި

 އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ިތސްާނވާ ހާލަތްތައް އިސް .54

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ. 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  .55 (ހ)

 ފެށުން 

 ގިނަވެެގން  ،މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ގެޒެޓުގައި 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް  ،ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި(ތިނެއް) މަ 3

 ކުރަންވާނެއެވެ.   ޝާއިޢު އެ އުސޫލުތައްއި، އެކުލަވައިލަ

  (ށ)

 

ކުރުމުގެ ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ބްރޯްޑކާސްޓް  17މި ގަވާއިދުގެ 

 ލައިސަންސާ ގުޅޭ އުސޫލު"

)1(   

 

ަވނަ ނަންބަރުގަިއ  )12(ގެ (ށ) ގެ ނަ މާއްދާވަ 5މި ގަވާއިދުގެ 

 "ން އެކްރެޑިޓްކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުނޫސްވެރި"ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

2   

 

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  R-154/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ގަވާއި

 .ގަވާއިދު) ބާޠިލުވާނެއެވެ

 ާވއިދު އުަވއިލުން ގަ ކުރީގެ  .56

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ިހނދަކު، އަންނަނިވި ަލފުޒުތަކާއި 

 އިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގަިއވާ ގޮތަށެވެ.

 

 މާނަ  .57



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި            R-16/2022 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                 16  އަދަދު:                  51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

29 

 2010/61ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި  "ކޮމިޝަން"

ފަިއވާ މޯލްޑިވްސް (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދައި

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.

   (ހ)

 

އެއްވެސް ވަސީލަތެއް  ،ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ބްރޯޑްކާސްޓް

އަޑާއި މަންޒަރު  ،އާންމުޮކށް ނުަވތަ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ،ބޭނުންކޮށްެގން

ާއންމު ތަނެއްގައި  ،ނުވަތަ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ުދރަށް ފެތުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް

ބަޔަކަށް ދައްކައިލުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ އިއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި އަޑާއި މަންޒަރު 

 ހުށަހެޅުން މި މާނައިން އިސްިތސްނާވެގެންވެއެވެ.

   (ށ)

 

       ކަނޑައެޅޭ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ  "ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ބައިވެރިވުމާއެކު، ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ 

ކުރުމުގެ  ރައްޔިތުންެގ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ،މައްޗަށް ބުރަނުވެ

 ޚިދުމަތަށެވެ.

   (ނ)

 

ރައްޔިތުންގެ  ،ބުެނފައި އެވަނީ"ޕަބްލިކްސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ" ކަމަށް 

ފަރާތުން އުފެދިފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހިނގަމުންދާ، ރައްޔިތުންނަށް 

   ،ުނފޫޒުން އެއްކިާބވެ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ މައްަޗށް ބުރަނުވެ  ،ޖަވާބުދާރީވާ

 ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ. މުޅި އާބާދީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓް

   (ރ)

 

ވިޔަފާިރ އުސޫލުން ދޭ  ،"ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓް

   (ބ)

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ލައިސަންސް ލިބޭ 

ނަ ވަ 4ދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ސަރަޙައްދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް

ވަަނ  10މި ގަވާިއދުގެ  ،މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބޭ  ފަރާތްތަކާއި

 މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލައިަސންސް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

   (ޅ)

 

 ،"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަން" ނުވަތަ "ސްޓޭޝަން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ކުރުމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ މަރުކަޒަށެވެ. ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް

   (ކ)

 

މި ަގވާއިދުގެ ދަށުްނ  ،"ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

 ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްާކސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކަށެެވ.

 

   (އ)
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ކުރުމަށް ޭބނުންކުރެވިދާނެ  ބްރޯޑްކާސްޓް ،"ވަސީލަތް" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ

 އާލާތްތަކަށާއި ޓެކްޮނލޮޖީއަށެވެ.

   (ވ)

 

ދޭ  ކުރުމުެގ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް ،"ކޮންޓެންޓް" ކަމަްށ ބުެނފައި އެވަނީ

 ،އިސްތިހާރާއި ،މަޢުލޫމާތާއި ،ޕްރޮގްރާމާއި ،ރާއިފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ޚަބަ

ބްރޯޑްކާސްޓް ގްރެފިކްސްއާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މިނޫންވެސް ކޮންމެ 

 އެއްޗަކަށެވެ.

   (މ)

 

ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ލިބޭ  ،"ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ

ތަކަށާއި، ބަޔަކު ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލުގައިވާ ަބޔަކު އުފައްދާ އުފެއްދުން

  ފަރާތުގެ  ފަރާތުގެ ބޭނުމަްށ އެވައިނަމަވެސް، ލައިސަންސް ލިބޭ ލައް

މަތީން ތައްޔާރުކުރާ ތަކެއްޗަށާއި، ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންހިޭފ  އިރުޝާދުގެ

ގޮތަށް ނުވަަތ ދިވެހި މުޖުތަމަޢާ ގުޅޭ ގޮތަށް ދިވެހީންގެ މިލްކުވެިރކަން އޮވެގެްނ 

އި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ދިވެހިބަހަށް ނުވަތަ ދިވެހި އުފައްދާ ތަކެއްޗަށާ

ޘަޤާފަތަްށ، ނުވަތަ ދިވެިހން ަޝއުޤުވެރިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތަށް ދިވެހީން ނުވަަތ 

ދިވެހީންގެ އިރުޝާދުގެ މަތީން ދިވެހީންނަށް އުފައްދާ އެއްޗެހި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

ޓެންޓަަކްށ ދިވެހިބަހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އުފައްަދއިފައި ހުންނަ ކޮން

އަޑުއަޅައިގެން ނުވަތަ ސަބްަޓއިޓަލްކޮށްގެން އުފައްދާ ކޮްނެޓންޓަކީ ލޯކަލް 

 ކޮންޓެންޓުކަމުގައެއް ުނބެލޭނެއެވެ.

   (ފ)

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަކި އާލާތެއް  ،"އެންކްރިޕްޓް" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ

 ކާސްޓް ކުރުމަށެވެ.ބޭނުންކޮށްެގން މެނުވީ ސިގްނަލް ނުލިބޭގޮަތށް ބްރޯޑް

   (ދ)

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން  ،"ވިޜުއަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ

 ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށްގެން ދައްކާ ަމންޒަރަށެވެ.

   (ތ)

 

އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަތެްއ ބޭނުންޮކށްގެން  ،"އޯޑިއޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ

 އްވާ އަޑަށެވެ.ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށްގެން އި

   (ލ)

 

     ކޮންޓެންޓެްއ  ،"ގިންތިކުރުމާއި ދަރަޖަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ވަކި އުމުރުފުރައަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތެއްގެ ވަކި ޚާއްޞަ 

 ބަޔަކަށް އަމާޒުކުރުމަށެވެ.

   (ގ)

 

ްއޖޭގެ ޤާނޫނާިއ ދިވެހިރާ ،"އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

       ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާުތ ފޮނުވުމުގައި ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

 އެ ސްޓޭޝަނަކުން ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކަށެވެ.

   (ޏ)
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ނުވަތަ  ،ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ،"ކުއްލި ނުރައްކާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ނުވަތަ ޤަުއމީ ސަލާމަތަށް  ،ުނވަތަ ހަނގުރާމައެއް ،ނުރައްކައުތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް

 ނުރައްކައުތެރިވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ބޭރުގެ ހަމަލާއެއް ކުރިމަިތވުމަށެވެ.

   (ސ)

 

"ޖިންގަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ޗެނަލެއް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުްނ 

 ވެ.ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސައުންޑް ބައިޓަކަށެ

   (ޑ)

 

 ވަގުތުން ގެނެސްދޭ ކޮްނޓެްނޓް އޮންއެއަރ ،"ޑިލޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

 ކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތުކޮޅަކަށް ފަސްކުރުމަށެވެ.

   (ޒ)

 

    (ޓ) އޮންއެއަރ ރެކޯޑިންގ އަށެވެ. ،"މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

އިވެްނޓުތައް ވަގުތުްނ  ،"ލައިވް އިވެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

   (ޔ)

 

ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ  ،"ލިސްޓަޑް އިވެންޓް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ

 ،ޝައުޤުވެރިކަމެއް ހުރި ނުވަތަ ހުރެދާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ިއވެންޓުތަކަށާއި 

 ކާތްތަކަށެވެ.ހަރަ ،އެފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަށާއި

   (ޕ)

 

 " ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ، ޓެސްޓުކުރަން ފެށުން ރަސްމީކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް"

  ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަްށ ޕްރޮގްރާމް  ،ސިގްނަލުގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން

 ކުރަން ފެށުމަށެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓް

________________ 

   (ޖ)
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 `                          1 ޖަދުވަލު 

    

 

 ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު 
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                     ------------------------------------------------------------------------ގެ ނަން: ސްޓޭޝަނު

 އަހަރުން މަތި  18    ------------------------------------------------------------------------------ޗެނަލްގެ ނަން:

އުމުރުފުރައަކަށް ހުރިހާ 

  

 ެޗނަލްގެ މަޢުޫލމާތު  އިސްޓޭޝަނާ 4

 ޗެނަލް ގިންތިކޮށްފައިވާ ގޮތް 

 

 

 

 

 ރޭޑިއޯ 

 ޓީވީ

 އޯ.ޓީ.ޓީ އޯޑިއޯ 

 އޯ.ޓީ.ޓީ ވިޜުއަލް 

 

 ޓީވީ ކޮމާޝަލް 

 ވިސް ޕަބްލިކް ސަރ

 ްއދު މާލެ ސަަރޙަ

 އަށް މުޅި ާރއްޖެ 

 ކޭބަލް ވިުއަގއެއް   ސެޓަލައިޓް 

 އިންޓަރނެޓް   ޓެރެސްޓްިރއަލް 

 ހެން ަވސީލަތެއް މެުދވެރިކޮށް އެ މޯަބއިލް ނެޓްވޯކް 

 ައތުން ފީ ނަަގއިެގން  ގެކަސްޓަމަރުން 

 ައތުން ފީ ނުނަަގއި  ގެކަސްޓަމަރުން 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ޚިދުމަތާ 3

 ޚިދުމަތުގެ އަސްލު

 

 ޚިދުމަތުގެ ބާވަތް

 

 ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދު

 

ލަތްބޭނުންކުރާނެ ވަސީ  

 

 ޚިުދމަތް ދޭނެ ގޮތް 
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ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތް އެއްބަސްވެ  ބްރޯޑްކާސްޓް ތިރީގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނެކަން

 އިޤުރާރުވަމެވެ.

ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވުން  (ހ)

ނުވަަތ ، ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާ ކުްނފުންެޏއް ކަމުގައި ވުން ނުވަތ، ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވުން

 ކަމުގައި ވުން. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް

 ފަރާތަކަށް ނުުވން. ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ (ށ)

 ވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ނު، ނ. ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން (ނ)

 ކަމުގައި ނުވުން.

ކުރުމުގެ ތަންޒީީމ ދައުރު އަދާކުރާ އިދާރާއެއްގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ބްރޯޑްކާސްޓް (ރ)

ނުަވތަ އެފަަދ ، ގައި ނުވުންނުވަަތ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމު ، ފަރާތެއްގެ ހިއްސާއެއް އޮތް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން

 ކަމުގައި ނުވުން. މީހަކު ބައިވެރިވާ ކޯޕަރޭޝަނެއް

ތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ މަ (ވިހި އިންސައްތަ) އަށްވުރެ  20ދޭ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ % ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް (ބ)

 ކަމުގައި ނުވުން. ސޮސައިޓީއެއް ވްނުވަތަ ކޯޕަރޭޓި، ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން

ތީ ހިއްސާއެއް އޮްތ މަ(ވިހި ިއންސައްތަ) އަްށވުރެ  20ދޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ % ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓް (ޅ)

 ކަމުގައި ނުވުން. ސޮސައިޓީއެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވްމީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުްނޏެއް 

އްގެ ހިއްސާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެފޯރުކޮށްދޭ ދެ ކުންފުނި ނުވަތަ  މުގެ ޚިދުމަތްކުރު ބްރޯޑްކާސްޓް (ކ)

 ކަމުގައި ނުވުން. ސޮސައިޓީއެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް

ދޭ  ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގައި ހިއްސާއޮވެ، ބްރޯޑްކާ ބްރޯޑްކާސްޓް (ވ)

 ކަމުގައި ނުވުން. ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް

 ކަމުގައި ވުން. އިންސައްތަ) ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް އްތަ(ސަ %100 (މ)

 ކަމުގައި ނުވުން. ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް، ދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން ގެ ޚިދުމަތް ކުރުމު ރީބްރޯޑްކާސްޓް (ފ)

 
 

 ލިޔުންތައް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ފޯމާއި

 ތާރީޚު ސޮއި ނަން

   

 ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ލަިއސަްނސް ލިބޭ ފަރާތުގެ އިްޤރާރު  5
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 2ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 ތަކުން ނަގާ ފީގެ ތާވަލު ދޭ ފަރާތް  ޚިދުމަތް 

 

 ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.، އަންނަނިވި ގޮުތގެ މަތީން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ބްރޯޑްކާސްޓް

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ  ޚިދުމަތުގެ އަސްލު 

 (ފަސްސަތޭކޭ) ރުފިޔާ 500/- ރޭޑިއޯ 

  

 (ފަސްސަތޭކޭ) ރުފިޔާ -/500 ޓީވީ

 

އަންނަނިވި ގޮތުގެ  ،ކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ އަހަރީ ފީ އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

 ދައްކަންވާނެއެވެ.މަތީން 

 

 އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ ޚިދުމަތުގެ އަސްލު 

 (ދިހަހާސް) ރުފިޔާ -/10,000 ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް  

 (ވިހިހާސް) ރުފިޔާ -/20,000 ޓީވީގެ ޚިދުމަތް   

 (ދެހާސް) ރުފިޔާ -/2,000 .ޓީ.ޓީ އޯޑިއޯ އޯ 

 (ދެހާސް) ރުފިޔާ -/2,000 އޯ.ޓީ.ޓީ ވިޜުއަލް 
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 3ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ޖޫރިމަނާ ފީގެ ތާވަލު 

 

ޙަވާލާދޭ  #

 މާއްދާ 

ޖޫރިމަނާ  ތަފުސީލު  އަރިމަތީ ސުރުޚީ 

ދައްކަންޖެހޭ 

 އުސޫލު 

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު 

ވަނަ  7 .1

މާއްދާގެ 

 (ރ)

ޖަވާބުދާރީވާނެ 

ފަރާތެއް 

 ކަނޑައެޅުން

     ،ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

އްދާއާ އެއްގޮތްވާ ވަނަ މާ 7މި ގަވާއިދުގެ 

ކޮމިޝަނަށް އަންގައިފައި  ގޮތުގެ މަތީން

 ނުވުން. 

(ދެހާސް)  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ

ނަ ވަ 12 .2

މާއްދާގެ 

 (ބ)

ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަހަރީ ފީ  ލައިސަންސް ފީ

 ނުދެއްކުން.

ފާއިތުވާ ކޮންމެ 

 ދުވަހަކަށް 

ނުދައްކައި އޮތް ފީގެ 

(ސުމެއް  0.05%

ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް 

އިންސައްތަ) މިގޮތުެގ 

ކުރެވޭނީ  މަތީން  ޖޫރިމަނާ

ނުދައްކައި އޮތް ފީގެ 

ަތ  އަދަދުގެ ދެގުނަ ނުވަ

250,000/- 

ހާސް  (ދެލައްކަ ފަންސާސް

މި ެދ ، ރުފިޔާ)

އަދަދުންކުރެ ބޮޑު އަދަދަާކ 

 ހަމައަށެވެ.
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ޙަވާލާދޭ  #

 މާއްދާ 

ޖޫރިމަނާ  ތަފުސީލު  އަރިމަތީ ސުރުޚީ 

ދައްކަންޖެހޭ 

 އުސޫލު 

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު 

ވަނަ  13 .3

މާއްދާގެ 

 (ށ)

ލައިސަންސް 

 އައުކުރުން

އްދަތު ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މު

(ތިނެއް) ަމސްދުވަހުގެ  3ހަމަވުމުގެ 

އައުކުރުމަށް  ކުރިން ލައިސަންސް

އެކަމަށް އެދި  ،ބޭނުންވާ ފަރާތްތަުކން

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވުްނ.  

 ނަށްކޮމިޝަ

 އެންގުމަށް

ކަނޑައަޅައިފައި

ވާ މުއްދަތު 

ފާއިތުވުމަށްފަހު 

ހިނގާ ކޮންެމ 

 ދުވަހަކަށް.

 0.1އަހަރީ ފީގެ %

ސުމެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް (

 އިންސައްތަ)

 

 

ވަނަ  19 .4

މާއްދާގެ 

 (ނ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 

އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް 

 ކޮލިޓީ. 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިީޓ 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި 

 ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވުން. 

(ދެހާސް)  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ

 

5. 

 

ވަނަ  24

މާއްދާގެ 

 (ހ)

ޚިދުމަތް 

 މެދުކަނޑައިލުން

ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލާ 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ،ތާރީޚު

 ކޮމިޝަނަށް އަންގައިފައި ނުވުން.

(ދެހާސް)  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ

 

ވަނަ  24 .6

މާއްދާގެ 

 (ށ)

ޚިދުމަތް 

 މެދުކަނޑައިލުން

މެއްގެ ސަބަބުްނ ޚިދުމަތް ބާރު ނުފޯރުވޭ ކަ

ކޮމިޝަނަްށ  ،މެދުކެނޑުނު ނަމަވެސް

 އެކަން އަންގައިފައި ނުވުން.

(އެއްހާސް)  -/1,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ

ވަނަ  26 .7

މާއްދާގެ 

 (ށ)

ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލާނަމަ، އެކަމުގެ  ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލުން 

      މަދުވެގެން ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

) ދުވަހުެގ ކުރިން (ފަނަރަ 15

 ،ކޮމިޝަނަށް އެކަން އަންގައިފަިއ ނުވުން

ނުވަތަ އެކަން އާންމުކޮްށ އަންގައި 

ނުވަަތ ޚިދުމަތް  ،އިޢުލާނު ނުކުރުން

ލިބިގަންނަ ފަާރތަށް އެކަން ައންގައިފައި 

 ނުވުން.

(ދެހާސް)  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ
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ޙަވާލާދޭ  #

 މާއްދާ 

ޖޫރިމަނާ  ސީލު ތަފު  އަރިމަތީ ސުރުޚީ 

ދައްކަންޖެހޭ 

 އުސޫލު 

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު 

ވަނަ  28 .8

މާއްދާގެ 

 (ނ)

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓުގެ 

 މިންގަނޑުތައް 

 2010/16ޤާނޫނު ަނންބަރު 

   (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  32

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންްޓ 

 .ށް ފެނުންހުރިކަމަ

(ދެހާސް)  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ

 

ވަނަ  29 .9

މާއްދާގެ 

 (ރ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަީކ  ކޮޕީރައިޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ 

އެ ކޮންޓެންްޓ  ،ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތަށް ސާބިތުކޮްށ 

 ނުދެވުން.

(ދެހާސް)  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ

 

ވަނަ  33 .10

 މާއްދާ

ބަންގި 

 ގެނެސްދިނުން 

(އެކެއް) ފަހަރު ނަސޭހަތް  1

ބަންިގ ގެނެސް   ،ދީފައިވަނިކޮށް

  .ނުދިނުން

(ދެހާސް)  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ

ވަނަ  40 .11

 މާއްދާ

ކޮންޓެންޓް 

ރައްކައުކޮށްފައި 

ހުންނަންޖެހޭ 

 މުއްދަތު 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި މާއްދާގައިވާ 

މުއްދަތަށް ކޮންެޓންޓް ރައްަކއުކޮށްފައި 

 ނުބެހެއްުޓން.

(ދެހާސް)  -/2,000 ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ރުފިޔާ

ވަނަ  42 .12

މާއްދާގެ 

 (ށ)

ކުށް އިޞްލާޙު 

ކުރުމާއި މާފަށް 

 އެދުން.

(ދޭއް)  2ތަކުރާރުކޮށް އެއްކަމެއްގައި 

އިްނ ކުށެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ

 އިޞްލާޙުކޮށް މާފަށް އެދެން ޖެުހން.

މާފަށް އެދެންޖެހޭ 

 ކޮންމެ ފަހަރަކު

(ދެހާސް)  -/2,000

 ރުފިޔާ

ވަނަ  46 .13

މާއްދާގެ 

 (ށ)

ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެްނގުންތަކަްށ  ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 .ތަބާނުވުން

ފަހަރަކަށް 

ޖޫރިމަނާ ކުރާ 

، އަދަދާއި

އެންގުމަށް 

 ތަބާނުވެ ފާއިތުވާ

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

 އިތުރުވާ އަދަދު 

(އެއްހާސް)  -/1,000

އަދި އެންގުމަްށ ، ރުފިޔާ

ތަބާނުވެ ފާިއތުވާ ކޮންެމ 

 -/50ދުވަހަކަށް 

 (ފަންސާސް) ރުފިޔާ
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ޙަވާލާދޭ  #

 މާއްދާ 

ޖޫރިމަނާ  ތަފުސީލު  އަރިމަތީ ސުރުޚީ 

ދައްކަންޖެހޭ 

 އުސޫލު 

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު 

ވަނަ  51 .14

 މާއްދާ

ސްޓްކުރާ ބްރޯޑްކާ

ސްޓޭޝަނުގެ އަހަރީ 

 ރިޕޯޓު

ގެ އަހަރީ  ސްޓޭޝަނުބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ވަނަ މާއްދާއާ   51ރިޕޯޓު މި ގަވާއިދުގެ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަނަްށ 

 .ހުށަހަޅައިފައި ނުވުން

ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާ 

ފާއިތުވާ ކޮންމެ 

 މަހަކަށް 

 (ދެހާސް ރުފިޔާ) -/2000

ވަނަ  52 .15

މާއްދާގެ 

 ނ)(

ލައިސަންސް ނެތި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.

ކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ޓް ބްރޯޑްކާސް

 މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް 

 ކުރުން.

(ދެހާސް)  -/2,000 ދުވާލަކަށް 

 ރުފިޔާ

ވަނަ  52 .16

މާއްދާގެ 

 (ރ)

ލައިސަންސް ނެތި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.

ކުރުމުގެ ލައިސަންސް  ބްރޯޑްކާސްޓް

 ނުވާ ފަރާތަކުން ބްޯރޑްކާސްޓް  ކޮށްފައިދޫ

 ކުރުން.

 -/1,000ޓެކަށް  ނިމި ޓެކަށް  ނިމި

       (އެއްހާސް) ރުފިޔާ 
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 4ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 

 ކުރުމުގެ މިންގަނޑު  ސްތިހާރު އި

 

 ތަފާތުކުރުން  ފުރަތަމަ ހަމަ: އިސްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމް 

 މިންގަނޑު 

ޕްރޮގްރާމަކާއި އިސްތިހާރަކާ ދެމެދު ހުންނަ ތަފާތު ފާހަގަުކރެވޭ މިންވަރަށް،  .1 

 އިސްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމާ ތަފާތުކުރުން.

] ،ޚަބަރުގައި ނުވަތަ އާންމު އިޢުާލނުތަކުގައި ބޭުނންކުރާ، [ދެްނނެުވން،] [އިުޢލާނު .2 

، ންނެވުން،] [ކުއްލި ޚަބަރު،] "އަވަސް ޚަބަރު"[ޚާއްޞަ އެންގުން،] [ޚާއްޞަ ދެ

މިފަަދ  ،"ލައިވް" ފަދަ ލަުފޒުތަކާއި، [ވަުގތުން]، "ބްރޭކިންގ ނިއުސް"

ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގައި ޭބނުންުކރެވޭ އެއްވެސް އިބާރާތެއް އިސްތިހާރެއްގައި ބޭނުްނ 

 ނުކުރުން.  

 ވައިނުލުންދެވަނަ ހަމަ: މުދަލާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅު

   މިންގަނޑު

އެއްވެސްކަހަލަ ޚިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އަސާސީ  .1 

 ސިފައެއް އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެގޮތަކަށް އިސްތިހާރު ނުފޮނުވުން. 
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ނުވަަތ  ،އެއްވެސްކަހަލަ މުދަލެއް، ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދެއްކުމަށްފަހު .2 

ހު އެޔާ އެއްެފންވަރުގެ އެހެން މުދަލެްއ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ބަޔާންކުރުމަށްފަ

 ނުވާނެކަމަށް ދަޢުވާކުރާނަމަ، އެަކން އެ އިސްތިހާރުގައި ސާބިތުކުރުން.

އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ލިބޭ  ،ހިލޭ އެއްޗެއް ލިބޭކަމަށް އިސްތިހާރުކުރާއިރު .3 

ޖެޭހ ޚަރަދު ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތަށް އެ އެއްޗެއް ވާސިުލކޮށްދިނުމަށް ކުރަން

 އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން. ،ޚަރަދެއް އޭގައި ހިމެނިގެންވާނަމަ

ެއ އެއްޗެއްގެ އަގު ، މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްެގ އަގު އިސްތިހާރުކުރާނަމަ .4 

ޮގތަކަށް އިސްތިހާރުކުރުން. އަދި  މުދަލެއްގެ ނުވަަތ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ނޯޅޭނެ

އެކަން   ،އިތުރު އަގެއް އޭގައި ހިމެނިގެންވާނަމަ ،ދުމަތެއްގެ އަގު ބަޔާންކުރާއިރުޚި

 ހާމަކުރުން.

 ތިންވަނަ ހަމަ: އިންސާފުވެރި ވާދަވެރިކަމަށް ފުރުޞަތުދިނުން 

 މިންގަނޑު 

ސީދާގޮތެއްގައި އެހެން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ވެއްޓިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް  .1 

 ންޒަރު ބޭނުންނުކުރުން.އަޑާއި މަ

އިސްތިހާރުކުރާ މުދަލާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ވާދަކުރާ އެހެން އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތާ  .2 

 އަޅައިކިޔައިފައި އިސްތިހާރު ނުކުރުން.

 ހަތަރުވަނަ ހަމަ: އިޖުތިމާޢީ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުން  

 މިންގަނޑު 

އިންސާނީ ޙައްޤަށާއި ކަރާމާތަްށ  ،ކުރުމުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް އިސްތިހާރު  .1 

 އުނިކަމެއް އަޔަނުދިނުން.

މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚްލާޤުެގ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭގޮަތްށ އިސްތިހާރުތައް  .2 

 ނުފޮނުވުން.

 ގޮތަށް އިސްތިހާރު ނުކުރުން. އަނިޔާވެރިކަމާއި ހަރުކަށި ޢަމަލަށް ހިތްވަރުދޭ .3 
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ގެ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ފަދަ މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއް .4 

ނުވަތަ ޖިންސީ ތަފާތު  ،ނުވަތަ ނަސްލީ ތަާފތު ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ،ގޮތަކަށް

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ތަފާތު ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް އިސްތިހާރު  ،ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް

 ނުކުރުން.

ލެއްގެ މަންޒަރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަޑެއްގެ އިސްތިހާރުގައި ހިމަނާ އެއްވެސް މުދަ .5 

ސަބަބުން ބައެއްގެ ޞިއްޙަތަްށ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުމެއް 

ލިބިދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެޭވނަމަ، އިސްތިހާރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ 

ކަން ގެނައުން. ޚިދުމަތެއްގެ ޞިއްޙީ ފައިދާޔާ ބެހޭގޮތުން މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެ

 ،އަދި އިސްތިހާރެއްގައި ދައްކާ އެކްޝަނެއް ނުވަތަ ސްޓަންޓެއް ނަކަލުކޮށްފާނެތީ 

 އެކަންވެސް މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން؛

އެ މީހެއްގެ އިޒުނަ ލިބިގެން މެނުީވ  ،އިސްތިހާރެއްގައި މީހަކު ދައްކާނަމަ .6 

 ނުދެއްކުން.

އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤަދަރު ނެތިގެްނދާ ފަދަ ގޮތަަކްށ  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، .7 

އެ ަތންތަްނ   ،ކުާރނަމަ އިސްތިހާރު ނުކުރުމާއި، އެފަަދ ފަރާތްތަކުން އިއުތިރާޒު

 އިސްތިހާރުގައި ބޭނުން ނުކުރުން.

ކާރާމާތާިއ ަޤދަރު ގެއްލޭގޮތަްށ  ،އިސްތިހާރަށް މީހުން ޝަުއޤުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން 8 

 ރީތިކަން ބޭނުން ުނކުރުން.އެ މީހުންގެ 

އިސްތިހާރުކުރާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތަށް ނުަވތަ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތަށް  ،އިސްތިހާރުކުރާއިރު 9 

 ހެދުން އެޅުމާއި ހަރަކާތްތައް ބެެހއްޓުން.

އިސްތިހާރުކުރާ މުދަލުގެ ފޯކަސް ގެއްލޭގޮތަށް އިސްތިހާރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތް  10 

 ނުދެއްކުން.

 މަ: ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވުން ފަސްވަނަ ހަ 

 މިންގަނޑު 

ދުގައި، ކުދީންގެ އުމުރާ ންނަށް އޮޅުވައިލުމުގެ މަގުސައިސްތިހާރުކުރާއިރު ކުޑަކުދީ .1 

 ކުދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިސްތިާހރު ނުކުރުން. ،ނުގުޅޭފަދަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް
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ަމ، ނުވަތަ މުދަލެއް ުނހޯދާނަމަ، އެހެން ކުދީންެގ ވަކިކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ނުހޯދާނަ .2 

ކުރިމަތީގައި މާ ދަށްފެންވަރުގެ ުކއްޖަކަށް ނުވަތަ ކުދީްނނަށް ވެާދނޭކަމަށް ހީވާގޮަތްށ 

 އިސްތިހާރު ނުކުރުން.

އިސްތިހާރުކުރާ މުދަލަކީ ނުވަަތ ޚިދުމަތަކީ އެ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުން ކުއްޖާއަށް  .3 

ނުވަަތ އަޚުލާޤީ އުނިކަމެއް  ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ،ނަފްސާނީ އުނިކަމެއް

 ލިބޭފަދަ އެއްޗެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ކުޑަކުދީންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގައި، ެއ ކުދީންގެ އުމުރާ  .4 

 ނުގުޅޭ ފަދަ އިސްތިހާރު ނުހިމެނުން.

ކުޑަކުދީންގެ އަބުރުެވރިކަން ގެއްލޭގޮތަްށ  ،ރުއިސްތިހާރުތަކުގައި ކުޑަކުދީން ިހމަނާއި .5 

 ގެނެސް ނުދިނުން.

(އަށާރަ) އަހަރުްނ ދަުށގެ ކުޑަކުއްޖަކު އިސްތިހާރެއްގައި ހިމަނާނަމަ،        18 .6 

  ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުން.އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއަކު އެކަމަށް އިއުތިރާޒު

 ކަންކަން ހަވަނަ ހަމަ: ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާބެހޭ 

 މިންގަނޑު     

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  ،ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ކެމިސްޓުން ފަދަ .1 

    ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވަކިކަހަލަ މުދަލަކާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ، 

ދޭ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހައިސިއްޔަތުން އެ މީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނުގެ 

ނަސޭހަތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ލަފައެއް ކަމުގައި ދޭހަވާ ގޮތަށް، އެއްވެސް އެއްޗެއް 

 އިސްތިހާރުގައި ނުހިމެނުން.

އެއްވެސް ބޭހަކީ ވަކި ބައްޔަކަށް ފުރިހަމަ ޝިފާއެއް ލިބިދާނެ ބޭހެއްަކްނ  .2 

 ކަށަވަރުވާގޮތަށް އިސްތިހާރު ނުުކރުން.

ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދިުނމަށް ބޭނުންކުރާ  ންގެ ސަބަބު އެއްވެސްކަހަލަ ބޭހެއް .3 

އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ އިސްތިހާރު 

 ނުކުރުން.

(އަށާރަ) އަހަރުްނ  18އުމުރުްނ  ،ހަށިގަނޑު ހިއްކުމާއި ޑަޔަޓުކުރުމާ ގުޅޭ ތަކެތި .4 

ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިސްތިހާރު ދަށުގެ ކުދީން ބޭނުންޮކށްގެން ނުވަތަ އެ ކުދީން

 ނުކުރުން.
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ކުރާއިރު އޭގެ ފައިދާއާ ބެހޭގޮތުން ލިބިަފއިވާ ސައިންޓިފިކް  ކާބޯތަކެތި އިސްތިހާރު .5 

 ކުރުން. ހެއްކާއެކު އިސްތިހާރު

 

 އިސްތިހާރުކުރުން މަނާ ބާވަތްތައް 

 

 

 

 

އި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްގެން އެއްވެސް ހާލެްއގަ ،އަންނަނިވި ބާވަތްތަކާ ގުޅޭ ިއސްތިހާރުތައް

 ނުވާނެއެވެ.

ކުރުމަށް  ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ،މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ،ބަނގުރަލާއި ،އޫރުމަހާއި .1

 ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް.

 ކުރުމަށް ޓަކައި މަނާކޮށްފައިާވ މުދަލެއް ނުވަތަ  ތިމާވެށްޓާއި ޞިއްޙަތު ރައްކައުެތރި .2

 އް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން.ޢަމަލެ

 އިސްލާމްދީނާއި އެހެން ދީންތަކަްށ އިޙުތިރާމް ކުޑަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ގެނެސްދިނުން. .3

ހަތިޔާރާއި ހަތިޔާރުގައި ބޭނުންކުރާ ވަޒަނާއި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެފަަދ  .4

ގޮވާ  ،ގެ ާބވަތްތަކާއި ކެމިކަލް އެއްކޮށްގެން އުފައްދާއެހެން ސާމާނާއި ބަޑިބޭހު

 ތަކެތި.  
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 5ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު މުޢާމަލާތު 

 ކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ މުޢާމަލާތު

 .........................................................................އޮފީސް ފޯނު ނަންބަރު:  ......................................................................................... ނަން: ފުރިހަމަ

 ..................................................................................މޮބައިލް ނަްނބަރު:  ..................................................................................... އިމީ އެޑްރެސް:ދާ

 ...................................................................................ފެކްސް ނަންބަރު:  ........................................................................... ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:މިހަ

 ................................................................................އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ......................................................................... ނަންބަރު: ކާޑު ދ.ރ.އ

ފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި، ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމުެގ އިސްފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުކުރުމުގެ ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓް

 އެއްަބސްވެ ސޮއިކުރަމެވެ. ހުރެންއެކު ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަލިއްޔަތުތައް އުފުލުމާއޫމަސް

 ........................................................................................................ސޮއި:  

 .......................................................................................................: ތާރީޚު 

 ފައިވާ / ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅައި

 

ގެ ނަމުގައި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ ދަށުން /  ...............................................................................................

ފަރާތްކަމުގައި  ށްފައިވާނޭ ފަރާތަކީ މަތީގައި ބަޔާންކޮގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވާ  ދަށުން / ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންގެ

 ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.
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 .........................................................................................................ސޮއި:  

 ........................................................................................................: ތާރީޚު 

 

 ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު: ފޯމު

 .................................................ތާރީޚު:  ...............................................ސޮއި:  .........................................................ނަން: 
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 6ޖަދުވަލު 
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 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މޯލްޑިވްސް 

 މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ނަން: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެޑްރެސް: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ލައިސަންސް ނަންބަރު: 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އޮފީސް ފޯނު ނަންބަރު: 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 ލޫމާތުޢުސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ މަ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ނަން:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ލިންކް:             

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް ނަން:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ލިންކް:             

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ޔޫޓިއުބް އެކައުންޓް ނަން:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ލިންކް:             

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ އެހެނިހެން އެކައުންޓް ނަން:

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ލިންކް:              

 

 --------------------------------------------ނަން:

 އްކައާއި ސޮއިކުންފުނީގެ ސި     -------------------------------------------:ތާރީޚު 
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 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 

 --------------------------- ތާރީޚު: --------------------------- ސޮއި: ----------------------------------------------ނަން:
 

____________________________ 


