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 ފިހުރިސްތު 
 

 ޞަފްޙާ ސުރުޚީ 
 6 ން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސްަނސް ދިނުމުގެ ެއއްބަސްވު 1
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 9 މުއްދަތު .2 
 10 އިލިްތޒުާމ .3 
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 11 ލައިސަންސް ިދނުްނ .5 
 11 ލައިސަންސުން ލިބިދޭ ޙައްޤާއި ބާރު .6 
 12 ކޮންޓެންްޓ ކޮމިޓީ .7 
 14 މުވައްޒުަފން ބަަދލުކުރުން .8 
 14 މުވައްޒުަފން ެގންގުޅުން .9 
 15 ސްގެ ދާއިރާލައިސަން .10 
 17 އިސްލާހު ގެނުައން .11 
 17 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން .12 
 18 ނޯޓިސްދިނުްނ .13 
 20 އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް ބިާޠްލވުން .14 
 20 ޖަދުވަލުތްައ .15 
 22 މުޅި އެއްބަސްވުން .16 
 22 ޤާނޫުނ .17 
 22 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން .18 
 26 ލައިސްަނސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އާންމު އުސޫލުތްައ:   ތަމަ ޖަދުވަުލފުރަ 2

 28 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ަލއިސަންސް އޮތުްނ .1 
 28 ލައިސަންސް ޫދކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޝަރުޠު .2 
 31 ޓެސްޓް ސިގަްނލް ފޮނުވްުނ .3 
 32 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސްަނސްގެ މުއްދުަތ .4 
 33 ޕޮއިންޓް ދިުންނ .5 
 35 އެއްބަސްވުމާއި ލައިސަންްސ ބާޠިލްކުރުން .6 
 36 ލައިސަންސަށް އުނިއިތުރު ގަެނއްުނ .7 
 36 ޚިދުމަތް ހުއްޓާުލން .8 
ނާޑލްުނ .9   37 ޚިދުމަތް މެދުކަ
 37 އިޚްތިޔާރުން ބޭރު ޙާލަތެއް ދާިމވުން .10 
 38  ފިޔަވަޅު އެޅުންލައިސަންސް ޫދކުރެވޭ ފަރާތާ މެދު .11 
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 40 ސްޓޭޝަންގެ ައހަރީ ރިޕޯޓު .14 
 41 މަނާކޮނެްޓންޓް .15 
 43 ކާރިސާއާއި ކުއްލި ާޙލަތުގެ ިއްނޒާރު .16 
 43 އެހެން ފަރާތެއެްގ ކޮންޓެންޓް ޮފނުވްުނ .17 
 44  ބޯުޑއެޑިޓޯރިއަްލ .18 
 44 ކޮންޓެންްޓ ގިންތިކުރުން .19 
 44 އަޚްލާޤީ މިނަްގނުޑ .20 
 45 ކޮންޓެންްޓ ރައްކާކުރުން .21 
 45 ލޯކަލްކޮންޓެންްޓ އުފެއުްދްނ .22 
 46 ކޮންޓެންޓްގެ ަޙއްޤު .23 
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 48 ލައިސަންސް ޫދކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤު .26 
 49 ޚިދުމަތް ލިބަިގްނނަ ފަރާތުގެ ޙްައޤު .27 
 49 ވެރިފަރާތް ބަދަލުވުން .28 
ނަޑެއޅުން .29   50 ޖަވާބުދާރީވާނެ ަފރާތެއް ކަ
 50 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން .30 
 50 ޚިދުމަތް ހުއްޓާުލމަށް އެންގޭނެ ަފރާތް .31 
 51 ލައިސަންސް ާބޠިލްކުރުމުގެ ބާރު .32 
 51 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބާވަތްތްައ .33 
ނަޑއެޅުން .34   53 ލައިސަންސަށް ޕޮއިންޓް ކަ
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 54 ކޭބަލް ޓެލެވަިޜން ިނޒާމްެއ މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން .36 
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 58 ލައިސަންސެްގ ދާއިރާ: ދެވަނަ ޖަދުވަލު 3

ނޑައުެޅމުގެ : ތިންވަނަ ޖަދުވަލު 4 ނުޑބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންްޓ ގިންތިކުރުމާއި ދަރަޖަކަ  64 ތްައިމންގަ

 66 ންމާ ނަގަނެްޖހޭ ފަރާތްޒި .1 
ނަޑެއޅުން .2   66 ގިންތި ކަ
 66 ދަރަޖަކުރުން .3 
 67  ގަޑިތްައދަރަޖަތަކުގެ .4 
ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތްައ .5   67 ކުޑަކުދިންނަށް ކަ
 69 ހަރުކަށިކަން .6 
 72 ދަރަޖަކުރުމުގެ އުސޫލާއި ނިޝާްނ .7 
 72 ވަކި ޗެނަލްެއ ަވކި ދަރަޖައަކަށް ކްލެސިފައިކުރުން .8 

ނުޑބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ސުލޫކީ : ހަތަރުވަނަ  ޖަދުވަލު 5  74 މިންގަ

 76 މުޖުތަމަޢުގެ އަަދބު އަޚުލާގެުގ ާއންމު މިނަްގނުޑގެ ދާއިރާ : ހަމަފުރަތަމަ   
 77 ޤާނޫނާއި ޤަޥާޢުިދގެ ދާއިރާ :ދެވަނަ ހަމަ  
 79 މީހާގެ އަބުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ :ތިންވަނަ ހަމަ  
 80 ާއންމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ :ހަތަރުވަނަ ހަމަ  
 82 ްށވުްނތެދު މަުޢލޫމަާތ :ފަސްވަނަ ހަމަ  
 83 ިއންސާފުވެރިވުން :ހަވަނަ ހަމަ  

 88 ޕޮއިންްޓ ދިނުމާއި ޕިޮއްނޓް އުނިކުރުމުގެ ތާވުަލ:  ފަސްވަނަ  ޖަދުވަލު 6

ނުޑއިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ : ހަވަނަ ޖަދަުވލު 7  94 މިންގަ

 96 އިޝްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމު ތަފާތުކުރުން .1 
 97 އިޝްތިހާރު ނުކުރެވޭނެ ބަާވތްތްައ .2 
 98 ސިޔާސީބޭނުން ނުހިފުްނ .3 
 99 މުދާ އޮޅުވާލްުނ .4 
 100 އަގު ބަޔާންކުރުން .5 
 101 ނެތް ސަިފއެއް ހުރިކަމަށް ދޭހަކޮށްދިންުނ .6 
 102 ތަޖުރިބާކުރުން .7 
 102 ާއންމު އިޖްތިމީާއ ހަމަަތއް ހިފެހެއްޓުްނ .8 
 103 ކުޑަކުދިން .9 
 105 ބޭހާބެހޭ .10 

 108 ރަޖިސްޓްރީ ީފ:   ޖަދުވުަލހަތްވަނަ 8

 112 ލައިސަންސް ީފ: އަށްވަަނ ޖަދުވުަލ 9
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 116 ކޮމިޓީ އޮްނ ކޮންޓެންޓް އޫެޖޑިކޭޝަންގެ ގަވާއިދު: ނުވަވަނަ ޖަދުވަލު 10

 118 ތައާރުފާއި ަންނ .1 
 118 ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ޭބއުްވން .2 
 119 ބައްދަލުވުމުގެ ާގނޫނީ އަދުަދ .3 
 120 .ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހްެއޓުން .4 
 120 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހްެއޓުްނ .5 
 120 ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުގެ ނޯޓްިސ .6 
 121 ބައްދަލުވުމުގެ ދިގުމިން .7 
 121 ފުރުޞަތަށް އުެދން .8 
 121 އެޖެންޑާގިައ ެނތްކަމަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުން .9 
 121 ޓު ނެގްުނވޯ .10 
 122 ކޮންފަރެންސަކުން ބައްދަލުވްުނ ބޭއްވުްނ .11 
 122 ސާކިއުލާއަކުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން .12 
 122 ޔައުމިއްޔާ .13 
 123 ގަވާއިދަށް ބަދަުލގެނައްުނ .14 
 123 މަޢުލާޫމތު ހާމަނުކުރުން .15 
 123 ގަވާއިދުގައި ންެތކަމެއް ދިމާވުން .16 
 123  މުއްދަތުކޮމިޓީގެ .17 
 123 މެންބަރުންގެ ުމއްދަތު .18 

 124 މުއްދަތުގެ އަގުގެގޮތުގިައ ދައްކަން ޖެހޭ ފައާިސ، ލައިސަންްސ ހިފެހެއްޓޭ މްުއދަތާއި: ދިހަވަނަ  ޖަދުވަލު 11

 128 އެއްބަސުްވމުގައި ވާ ބައެއް ބަސްބަހާއި ިޢބާރާތުގެ ާމަނ: އެގާރަވަނަ  ޖުަދވަލު 12
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ޑިޕާޓްމަންޓް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަރުކާރު ތަމްސީލު ކުރާނީ، އެއްބަސްވުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް ، ހިނގަމުންދަނީޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން . އެވެއޮފް އިންފޮމޭޝަން 

 އަށްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން، މީގެފަހުން، މިއެއްބަސްވުމުގައި.  ރެހެންދި ހިނގުމުގައެވެ، ލޭގައިމާ

 .މިހެންނެވެ“  އިންފޮޭމޝަން”އިޝާރާތް ކޮށްފައިވާނީ 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ށްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮ، }ކުންފުނީގެ ނަން{

،  އެކުންފުނީގެ މައިއޮފީސްހަދައިގައި، }ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް{ ހުންނަ  ގައި}މަގު{، ވެރިރަށް  މާލޭގައި

 އިޝާރާތް އަށް}ކުންފުނީގެ ނަން{، މީގެފަހުން، މިއެއްބަސްވުމުގައި. ހިންގަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ

 .މިހެންނެވެ“ ލިައސަންްސ ދޫކެުރޭވ ަފރާތް”ކޮށްފައިވާނީ 

 

  އެއްބަސްވުން .1

ލިައަސންސް ދޫކުރެވޭ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުުރމުގެ ލައިސަންސް، މިއީ

އް އެލައިސަންްސދޫކުރެވޭ އާންމު އުސޫލުތަކިާއ ޝަރުތުތަ، ދިނުމުގެ ގޮތުން، ފަރާތަށް

އިންފޮމޭޝަނާއި ލައިސަންސް ، އެކަންކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން، ބަޔާންކޮށް

 . ދޫކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމެކެވެ

  ) ހ(
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  މުއްދަުތ. 2

 

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ ، މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ

އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ސައްޙަކަން  ދެމިއޮންނާނީ .  އަހަރު ދުވަހެވ1ެ

، މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށްވެސް

 . ދެފަރާތުންމެ ގަބޫލުކުރެއެވެ

  )ހ(

   

 15 އަހަރުދުވަސް ހަމަވާން 1، ގައި އެވާއުސޫލު އެހެންއޮތްނަމަވެސް) ހ(މިމާއްދާގެ 

މި އެއްބަސްވުމުގެ ، ލައިސްަނސް ދޫކުރެވޭފަރާތުން އެދެފިނަމަ، ދުވަހަށް ވުމުން

އެއްބަސްވުން ،  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ4ްފުރަތަމަ ޖަދުވަލުގެ 

 . އާކުރެވިދާނެއެވެ

  ) ށ(

   

ލައިސަންސާ ،  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ5ްމިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ޖަދުވަލުގެ 

، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރަާތށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓްގެ ތެރެއިން، ގުޅުވައި

ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްަށ ރްައކާކުރެވޭ ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދު 

،  ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތީގައިވާނަމ50ަ، މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު

. އޮޓަމެޓިކުން ކުރެވޭނެކަމެކެވެ، މަކީވިދިގެންއަންނަ އަަހރަށް މިއެއްބަސްވުން އާކުރު

އެކަން އެގޮތަށް ވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރުމެުގ ޙައްޤު ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްަށ 

 . ލިބިގެންވެއެވެ

  ) ނ(
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 އިލްިތާޒމް . 3

 

ިއ ބަލަ، މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ލައިސަންސް ދުޫކރުމާއި

ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދު ގާނޫނީގޮތުން ޞައްޙަ ، އިންފޮމޭޝަނާއި، ގަތުމަކީ

ދެފަރާތުންމެ ، ގާނޫނީގޮތުން ޞައަްޙ އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި، އިލްތިޒާމުތަކެއް އުފެދިގެންދާ

 . ޤަބޫލުކުރެއެވެ

 

   

 ހައިސިއްޔަުތ . 4
   

ލައިސަންސް ، ކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކުއެހެންގޮތަކަށް މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބޭެހ ޤާނޫނުގެދަށުން ، ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ

އެކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ،  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި

، ށްމަޤްސަދެއްކަމުގައި ހިމެނިފައިވާކަމަ، ބްރޯޑުކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

 .ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ

  ) ހ(

   

މިއެއްބަސްވުމެުގ ، ގައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރަށް) ހ(މިމާއްދާގެ 

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ލައިސަންސް ދޫކުރޭެވ ފަރާތުގައި 2ފުރަތަމަ ޖަދުވަލުގެ 

ލައިސަންސް ، ށްފައިވާ ަކންކަންވެސްކަމަށް ބަޔާންކޮ، ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

 . އެފާަރތުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ، ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގައި ފުރިހަމަވާކަމަށް

  ) ށ(

   

، ލިައސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން، ގެ ދަށުން)ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ 

، ހައިކުންފުނީގެ ސިއްކަޖަ، ލިޔުމުން ލިޔެ، ކަށަވަރުކޮށްދޭނީ، ދޭކަންކަންކަށަވަރުކޮށް

 . އިންފޮމޭޝަނަށް ހަުށަހޅާ ިއޤްރާރަކުންނެވެ، މީހުންގެ އިނގިލީގެ ނިޝާންޖަހައި

  ) ނ(
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  ލައިސަންސް ދިނުން. 5

   

މި އެއަްބސްވުމުގެ ދެވަނަ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ، މިއެއްބަސްވުމަކީ

، ންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށްލައިސަ، ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް

 . ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ސިޮއކުރާ އެއްބަްސވުމެކެވެ

  ) ހ(

   

، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްަށ ދޫކުރާ ލައިސަންސަކީ، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

އަދި އެލައިސަންސް . މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކާުރ ލައިސަންސެކެވެ

މުގައި ހިމެނިގެންވާ އާންމު މާއްދާތަކާއި ަޝރުތުތަކާއި މި އެއްބަސްވު، ދޫކޮށްފައިއެވަނީ

، މިއެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންއެކަންކަމަށް

 .  ޝަރުތުކޮށެވެ، ތާަބވުން، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ސަމާލުވެ

  ) ށ(

   

، އްދަތު ދެމިއޮންނާނީދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ މު، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

މިއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުމުން ނުވަތަ . މިއެއްބަސްވުން ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކުއެވެ

އެހިސާބްުނ ނިމުމަކަށް ، ލައިސަންސްގެ ސައްޙަކަންވެސް، ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން

 . ނުވަތަ ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. އަންނާނެއެވެ

  )ނ(

   

 ދޭ ޙައްޤާއި ބާރުލައިސަންސުން ލިބި. 6
 

މިއެއްބްަސވުމުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ، ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްަށ

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފެދޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކަކާއި ވާޖުިބތަކަކާ ، ދޫކޮށްފައިއެވަނީ

އެފަރާތްަށޓަކައި ހާިމޔަތް ކުރެެވންވާނެ ހިުރހާ ، ހަމައެހެންމެ. އެކުގައެވެ

 . ހިމާޔަތޮްކށް ދިނުމާވެސް އެކުގައެވެ، އްމަސްލަޙަތުތެަކ

  ) ހ(
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، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްަށ

، އެލައިސަންސްގައި ވާގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހިުރހާކަމާަކއި

، ގާނޫނީގޮތުން ުހއްދަގޮތުގައި، ރިހާ ކަމެއްއެކަމަށް މަގުފަހިކުރަުމށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ުހ

 .  އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ

  ) ށ(

 
 

  

ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމަުގއި ، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބުމަކުން

ނުވަތަ ، ހުރި ކަމަކާ ގުޅިގެންބްރޯޑްކްާސޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމާ ގުޅުން، ސޮއިކުރުމަކުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރެވެމުން އަންނަ ، ކުންފުންޏަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ ގުޅިގެން

ދިވެހި ސުަރކާރުގެ އެހެން ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން

 ނުވަތަ ،ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކުން، މިއެއްބަސްވުމުގެ ބޭރުން، އިދާރާއަކުން

ލައިސަންްސ ، އެހެން އިދާރާއަކާއެކުގައި އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އުފުލުމަކުން

 .ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ބަރީއަވެގެން ނުވެއެވެ

  ) ނ(

   

 ކޮންޓެންޓް ކޮމިޓީ . 7
   

، ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގައި، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރުާތން، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމާ ިޚލާފުވާ ، ނުވަތަ ތަބާވާންޖެހޭނެކަމަށްއަމަލުކުރުމަށް  ކަ

ނޑިވަޅުތަކުގައި މިއެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެފަރާތް، ދަ

ކޮމިޓީ އޮން ކޮންޓެންޓް [، އެކަން އިންފޮމޭޝަނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައ، ބަލައި

ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ، ންގެ ކޮމިޓީއެއް މެންބަރ9ު ގެނަމުގައި ]އެޖޫޑިކޭޝަން

، މިނިސްޓަރ އުފައްދައި، ލައިސަންްސ ފުރަތަމަ ދޫކުރެވޭ ދުވަހު

 .  އުިޢލާނުކުރަންވާނެއެވެ

  ) ހ(
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  )ށ(  -:އަންނަނިވި މީހުންނެވެ، ކޮންޓެންޓް ކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ

   . 1 . ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް

   .2 . ވާ މީހެއްއިންފޮމޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރި

   .3 . ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވާ މީހެއް

   .4 .އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވާ މީހެއް

   . 5 .ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވާ މީހެއް

   .6 .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވާ މީހެއް

   .7 .ބަހުގެ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވާ މީހެއް

   .8 ޒަމާނީ ވިސްނުންހުރި ީމހެއް ނގޭބްރޯޑްކާސްކުުރމުގެ ފަންނު އެ

   .9 .ކުޑަކުދިންގެ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވާ މީހެއް

ކަމެއް އެފަރާތުން ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖޭެހފަދަ

 5ރެއިން  މެންބަރުންގެ ތ9ެ، ކޮށްފިކަމަށް ކޮންޓެންޓް ކޮމިޓީން ކަޑައަޅަންވާނީ

ނޑައަޅާނަމައެވެ ބާތިލުވާންޖެހޭ ، އަދި އެއްބަސްވުން ވަގުތުން. މެންބަރުން އެގޮތަށް ކަ

އެއްފަހަރާ ޕޮއިންޓު ،  ޕޮއިންޓަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށ10ްނުވަތަ ، ފަދަ ކަމެއް

ނޑިދާނެ ބާވަތުގެ ކަމެއް ކޮންޓެންޓް ، ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭފަރާތުން ކޮށްފިކަމަށް، ކެ

ނޑައަޅަންވާނީކޮމިޓީން    . އެކޮމިޓީގެ ހުރާިހ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ، ކަ

  )ނ(

   

 . މިއެއްބަސްވުމުގެ ނުވަވަނަ ޖަދުވަލު ގައި އެވަނީއެވެ، ކޮންޓެންޓް ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު

 

 

  ) ރ(
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 ުމވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުން . 8
 

ނަކަށް ތަމްރީނު ފަންވަކި ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ޚަރަދުކޮށްގެން

ލައިސަންސް ، ެއފަރާތުގެ ވަޒާީފގެ އެއްބަސުްވމާ ޚިލާފަށް،  މުވައްޒަފަކުހޯދާދީފައިވާ

އަދި އެފަދަ . ދޫކުރެވޭ އެހެންފަރާތެއްގެ ވަޒީފާ ައދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

، ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ އެހެންފަރާތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނީ، މުވައްޒަފަކަށް

 މަސްދުވަހުގެ 6މަދުވެގެން ،  ނިމުމާއި އަނެއް ވަޒީފާގެ ފެށުމާ ދެމެދުއެއްވަޒީފާގެ

 .  މުއްދަތެއް ފާއިތުވުމަށް ަފހުގައެވެ

  ) ހ(

   

، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކު، އެހެން އޮތުމަކުން) ހ(މިމާއްދާގެ 

، ދަލިބިގެންލިޔުމަކުން ހުއް، އެތަނުގައި ކުރާ މަސައްކާަތ ތަފާތު މަަސއްކަތެއް

، ޮކށްދިނުމަކީ، އަގަށް ނުވަތަ ހޭިލ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ އެހެން ފަރާތަކަށް

 . މިމާއްދާ ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫނެވެ

  ) ށ(

   

 ުމވައްޒަފުން ގެންގުޅުން. 9

 

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ،  އަހަރުދުވަހ5ުމިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ 

 އިން ސައްތައަށް ވުރެ 45، ރީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރޭންމުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބިދޭސީ މާހިރުން ނުވަތަ ފަންނުވެރިން ، މަތިނޫން އަދަދަކަށް

، ގެންގުޅުމަކީ، އެދަރަޖައިގެ މަޤާމުތަކުގައި، ނުވަތަ އިލްމީ ފާސްއޮތް މީހުން

 . މިއެއްބަސްވުން މަނާކުރާކަމެއްނޫނެވެ

  ) ހ(

   

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކާުރ ދަުވހުން ، ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް)ހ(މިމާއްދާގެ 

ލައިސަންސް ، އޭގެފަހުން،  އަހަރު ދުވަހު ބްރޯޑާްކްސޓުކޮށްފިނަމ5ަ، ފެށިގެން

  ) ށ(
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، ނުވަތަ ފަންނުވެރިން، ބްރޯޑްކާްސޓްގެ ރޮގުން ބިދޭސީ މިާހރުން، ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން

ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ، ގެންގުޅެންވާނީ، ނުވަތަ އިލްމީ ފާސްއްޮތ މީހުން

 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތުގެ 20ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ 

 . މަތިންނެވެ

   

ކަރަންޓް ، ޚަބަރުކިޔުމާއި، ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް)ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ 

ރޒް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޕްރޮގްރާމްތަ ، އަބަދުވެސް ވާނީ، އް ހުށަހަޅަންއެފެއާ

އަދި ދިވެހި ބަހުން ހުށަަހޅާ އެނޫން ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ހުށަހަޅަންވާނީ . ދިވެހިންނެވެ

 . ދިވެހިންނެވެ

  )ނ(

   

ނޑައާަޅފައިވަނިކޮށް)ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ  ލައިސްަނސްދޫކުރެވޭ ، ގައި އެހެން ކަ

ނޑައެޅޭ ހިނގާ އެހެން ގާނޫނަކު، ފަރާތުގެ މައްޗަށް ން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަ

އެފުޅާމިނުގައި ، ލޭިބ އެއްވެްސ ފުޅާމިނެއް،  ސާިއސަތެއްގެ ދަށުން

އެދެއަކުރުގައިވާ ފުޅާމިނަށް އެފަދަ ގާނޫނަކުން ، ނަމަވެސް. ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

އެހަނިކުރުމަށް ލައިސަންްސ ، ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ހަނިކުރުމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ

 . ވޭ ފަރާތުން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެދޫކުރެ

  ) ރ(

   

  ލައިސަންސްގެ ދާއިރާ. 10

 

، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭފަރާތްަށ ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސަކީ، މިއެއްބަސްވުމުގެދަށުން

މިއެއްބަސްވުމުގެ ، އެލައިސަންސްގެ ދަށުން ބްރޯޑާްކސްޓުކުރުމުގައި ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް

ދޫކުރެވޭ ، ފޮނުވުމަށް، ގެންގުޅުމަށާއި، މަށާއިދާއިރާގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓު

 . ލައިސަންސެކެެވ

  ) ހ(
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ލައަިސންސް ، ލައިސަންސް ދުޫކރެވޭ ފަރާތަށް، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ހ(މިމާއްދާގެ 

ކޮންޓެންޓް އަމިއްލައަށް އުފައްދައިގެން ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކުން ކޮންޓެންޓް ، ލިބުމުން

، ސްޓުްކރުމުގެ ފުރުސަތު ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށްބްރޯޑްކާ، ހޯދައިގެން

 . ލިބިގެންވެއެވެ

  )ށ(

   
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސާ ގުޅޭގޮތުން ، މި އެއްބަސްވުމާއި

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ، އުފެދިދާނެ އެންމެހައި ޝައްކެއް ިފލުވާލުމަށްޓަކައި

ނޑައެޅެނީ ފޮނުވާ ، ރިކޮށް ނުވަތަ ޓެލެވިޜަން މެދުވެރިކޮށްރޭޑިއޯ ެމދުވެ، މިކަ

އިންފޮމޭޝަނުން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ފޮނުވުމުގެ ، ކޮންޓެންޓް

. ބަޔާންކުރެއެވެ، ޝަރުތުތަކިާއ ހަމަތައްކަމުގައި އިންފޮމޭޝަނުން މިތާނގައި

އްލައަށް އަމި، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ލައިސަންސްގެ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ އަމިއްލަ ސްޓޭޝަންެއ ހިންގުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ، ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމަކީ

ނުވަތަ އެހެންފަރާތެއްގެ ، އެހެންފަރާތަކުން ކޮންޓެންޓް ހޯދައިގެން. ނޫނެވެ

ްސޓޭޝަނެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ލައިސްަނސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ބްރޯޑާްކސްޓް 

، އެެހންނަމަވެސް. ބަޔާންކުރެއެވެ، ފޮމޭޝަނުން މިާތނގައިކުރެވިދާނެކަމަށްވެސް އިން

ލިައސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރަާތްށ ލިބިދޭ ، އެފަދަ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް

ޒިންމާ ، ބްރޯޑްކާސްޓުްކރާ އެންމެހައި ކޮންޓެންޓަށް، ލައިސަންސްގެ ދަށުން

 . ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތެވެ، އުުފލަންވާނީ

  )ނ(
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  އިސާްލޙުގެނައުން . 11
  

މިއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިގެންވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުުތަތކަށް އްިޞލުާޙ ގެނައުމުގެ 

ނުވަތަ  މިއެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް ، ނުވަތަ  ބަދަލުގެނައުމުގެ ބާރު، ބާރު

ބާތިލުކުރުމުގެ ބާރު ނުވަތަ ާއ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު އިންފޮމޭޝަނަށް 

އެކަންކުރަންވާނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ، ނަމަވެސް. ބިގެންވެއެވެލި

އަދި އެފަދަ . އާންމު ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާ ، ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ

އަދި ، އޭގެތެރެއިން ގިނަ ފަރާތަްތކުގެ ޚިޔާލަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ގައިމަޝްވަރާކުރުމްަށފަހު

 ދުވަހުގެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު 30އަދި . ކޮންޓެންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާވްެސ ހޯދައިގެންނެވެ

އެއިންބަދަލަކަށް އަމަލުކުރަން އިންފޮމޭޝަނުން އަންގައިގެން ،  ދިނުމަށްފަހުގައި ނޫނީ

 .  ނުވާނެއެވެ

  )ހ(

  

، އިންފޮމޭޝަނުން ގެންނަ އިސްލާޙުތަކެުގ މަޢުލޫމާތު، ގެ ދަށުން) ހ(އްދާގެ މި މާ

އެއެންގުމެއް އަންގާ ދުވަހުން ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ އެންގުމެއް

، ނާއިއި ހިމެނިގެނދާނެކަން އިންފޮމޭޝަމި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގަ، ފެށިގެން

 .   ބަލައިގަނެ ޤަބުޫލކުރެއެވެ، ތުންލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާ

  )ށ(

  

 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން. 12
 

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ލައިސަންސަކީ އެހްެނ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ 

މުދަލުގެ ގޮތުގައި ، އަދި އެލައިސަންސަކީ. ނުވަތަ ދެވޭނެ ލައިސަނެްސއް ނޫނެވެ

މިއެއްބަސްވުމުގެ . ކަމުގައި ބަލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެވާރުތަ ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް

ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސަކީ ެއހެން ފަރާތަކަށް ވްިއކޭނެ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން 

  ) ހ(
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މިއެއްބަސްވުން . ބަދަލުކުރެވޭނެ ނުވަތަ ހަވާލުކުރެވޭނެ ލައިސަންސެއްވެސް ނޫނެވެ

މުމަކަށް ގެނެވޭ ހިނދެއްގައި ބާތިލުކުރެވޭ ިހނދެއްގައި ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުން ނި

 . އެލައިސަންސްވެސް އިެހސާބުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެއެވެ

   

، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހިއްސާ، އެހެންއޮތުމަކުން) ހ(މިމާއްދާގެ 

،  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ28ްމިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ޖަދުވަލުގެ 

 . މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެމި، ބަދަލުކުރުމަށް

  ) ށ(

  

 ނޯޓިސް ދިނުން. 13

 

އެދޭ ، ފޮނުވާ ލިޔުމާއި، އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށްދޭ ނޯޓިހާއި، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

އެ ފަރާތުގެ ރަްސމީ ، އަންގާ އެންގުންތައް ހުންނަންވާނީ ދެިވހިބަހުން، އެދުންތަކާއި

އަނެއް ، އަދި އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް. ފެައވެލެޓަރހެޑްގައި ރަސްމީ ސިއްކަޖަހާ

ނުވަތަ ދެވިއްޖެ ކަމަށް ، ނުވަތަ ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް، ފަރާތްަށ ރައްދު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް

ުނވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ިސޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ، އަތުން އަތަށް ޙަވާލުކުރުމުން، ބެލެވޭނީ

ފަރުާތގެ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ޝާއުިޢ ނުވަތަ އެއެއްޗެއް ފޮނުވޭ ، ފޮނުވުމުން

 .ކޮށްފައިވާ ފްެކސް ނަންބަރަކަށް ފޮނުވުމުންނެވެ

  )ހ(

   

މިއެއްބަސްވުމުގައި ، ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުމުގައި) ހ(މިމާއްދާގެ 

ނުވަތަ . ހެވެހިމެނޭ ބައިވެރިންގެ އެޑްރެސް ަކމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ދެ އެޑްރެ

 .ގެ ދަށުން ގަވާއިދުން އަންގާފައިވާ އާ އެޑްރެހެވެ)ހ(މިމާއްދާގެ 

  ) ށ(
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 : ިއްނފޭޮމަޝްނ

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމަޭޝން

 ދިވެހިރާއްޖެ، ާމލެ، ރެހެންދި ހިނގުން

 960 3334333 : ފޯނު ނަންބަރު

 960 3334334  : ފެކްްސ

 

 :ަލިއަސްންސ ޫދުކރޭެވ ަފާރްތ

 }ކުންފުނީގެ ނަން{

 }މަގު{،  }ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް{

 ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 }ފޯން ނަންބަރ{ : ފޯނު ނަންބަރު

 }ފެކްްސ ނަންބަރ{  : ފެކްްސ

 

   

، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ސިޓީ،  ގޮތިގެމަތިންގައިވާ) ހ(މިމާއްދާގެ 

، ުހކުރާއި ހޮނިހިރާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، ރައްދުވެއްޖެ ކަމަށް ބަލާނީ

 . ދުވަސް ފާއިތުވުމުންނެވ7ެޕޯސްޓް ކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެން 

  ) ނ(

   

 ފޮނުވާ މެސެޖް ރައްދުވެއްޖެ ކަމަށް ފެކުހުން، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ހ(މިމާއްދާގެ 

. މެސްެޖ ފޮނުވިވަގުތުގައެވެ އެ، ަރސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ފޮނުވާ އެއްޗެއްނަމަ، ބަލާނީ

ވިދިގެން ، ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ބަލާނީ، ރަސްމީ މަސްައކަތު ގަޑިން ބޭރުގައި ފޮނުވާ މެސެޖް

 .އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހުގެައވެ

  ) ރ(
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 ަބސްވުމެުގ ާމއްދާއެއް ބާޠިލުވުންއެއް. 14

 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު، މިއެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކީ

ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރެވެން ނެތް މާއްދާއެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޞައްޙަ ނޫން

ނޑައަޅައިފިނަމަ  އެކަމަކުން ،އެހެން އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ޞައްޙަ ކަމަަކށްމިއެއްބަސްވުމުގެ ، ކަ

ރާއްޖޭގެ ، އި ދެންހުރި އެހެން މާއްދާތަކަކީއަދި މިއެއްބަސްވުމުގަ. އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ

 ދަށުން ޞައްޙަ އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ،  ޚިލާފުނުވާއެއިން ޤާނޫނަކާ، ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވާ

 .ނެ މާއްދާތަކެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެތަންފީޒު ކުރެވޭ

 

  

  ޖަދަުވުލތައް. 15
 

މިއެއްބަސްވުމުގެ މުހިންމު ، ވާލާދީފައިވާ ކޮންމެ ޖަދުވަލަކީވެސްމިއެއްބަސްވުމުގައި ހަ

އެހެންގޮތަކަށް . މިއެއްބަސްވުން ފުރިހަމަވާނީ އެހުރިހާ ޖަދުވަލުތަކަކާ އެކުގައެވެ. ބައެކެވެ

ނޑައެޅިގެން ދޭހަނު އަދި ، ޖަދުވަލުތައް، މިއެއްބަސްވުމަށް ދެވޭ ޙަވާލާގައި، ވާނަމަކަ

 . ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ، ޖަދުވަލުތަކަށް ދެވޭ ހަވާލާގައި އެއްބަސްވުން

  ) ހ(

   

  ) ށ( .  ޖަދުވަލެވ11ެމިއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިގެންވަނީ އަންނަނިވި 

   

 : ފުރަތަމަ ޖަދުވަލު

 ން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އާންމު އުސޫލުތްައލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތު

1 .   

     

 : ދެވަނަ ޖަދުވަލު

 ލައިސަންސްގެ ދާއިރާ

2.   

     

   .3 : ތިންވަނަ ޖަދުވަލު
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ނޑައެޅުމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓުްކރާ ކޮންޓެންޓް ގިންތިކުރުމިާއ ދަރަޖަކަ

ނޑު  ތައް މިންގަ

     

 : ހަތަރުވަނަ ޖަދުވަލު

ނޑުލީޫކ ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ސު   މިންގަ

4 .   

  
 

   

 : ފަސްވަނަ ޖަދުވަލު

 ޕޮއިންޓް ދިނުމާއި ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުގެ ތާވަލު

5 .   

     

 : ހަވަނަ ޖަދުވަލު

ނޑުއިޝްތިހުާރ ުކރުމުގެ   މިންގަ

6 .   

     

 : ހަތްވަނަ ޖަދުވަލު

 ރަޖިސްޓަރީ ީފ 

7 .   

     

 : އަށްވަނަ ޖަދުވަލު

 ލައިސަންސް ފީ

8.   

     

 : ނުވަވަނަ ޖަދުވަލު

 ކޮމިޓީ އޮން ކޮންޓެންޓް އެޖޫޑިކޭޝަންގެ ގަވާއިދު 

9 .   

     

 ދިހަވަނަ ޖަދުވަލު 

މުއްދަތުގެ އަގުގެގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ، ލައިސަންސް ހެިފހެއްޓޭ މުއްދަތާއި

 ފައާިސ

10.   
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 އެގާރަވަނަ ޖަދުވަލު  

 ހާއި ޢިބާރާތުގެ މާނަ އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ބައެއް ބަސަްބ

11.   

 މުޅި އެއްބަސްވުން. 16
 

މިއެއްބަސްވުން އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ 

މީގެކުރިން ،  ސޮއިކުރުމުން،މިއެއްބަސްވުމުގައި. އެއަްބސްވުމަކީވެސް މިއީއެވެ،  އަދި މުޅި،ހަމައެކަނި

ލިޔުމުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި  ، ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމާއިއަނގަބަހު

 . ކަންކަން ވާނީ ބާޠިލު ކަންކަމަށެވެ

 )ހ(

  
ނޑައަޅާ ހެއްކާަކއި، މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ލައިސްަނސް ދޫކުރެވޭ ، އިންފޮމޭޝަނުން ކަ

ނޑައަޅާ ހެއްކާަކއި  2އެ ، ހަމަ އެ ާހިޟރުގައި. ރުގައެވެޞިކީންގެ ާހ ހ2ެޖުމްލަ ، ފަރާތުން ކަ

 .މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކަުރންވާނެއެވެ، ހެކީންވެސް

 )ށ(

  

  ޤާނޫނު.17

، އަދި މިއެއްބަސްވުން މާނަކޮށް. މިއެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެވެ

އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން .  ގޮތުގެ މަތިންނެވެތަންފީޒު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ

 .ދިވިެހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ، އުފެދޭ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ޙައްޤު

 

  

 އެއަްބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން. 18
 

. ދެއަސްލްަށވާ ގޮތަށެވެ،  އެއްހާޒިރަުގއި، އެއްވަގުތެއްގައި، މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ޮކށްފައިއެވަނީ

މިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރިހަަމ ، އެއިން ކޮންމެ އަސަްލކީ ޮސއިކޮށް ނިމި އަނެއް ފަރާތަށް ރައްދުވުމުން

، އެހެން ނަމަވެސް ދެއަސުްލ އެއްތަނެއްގައި ޖަމާވެ އޮންނަނަމަ.  އަސްލެއްކަަމށްވާނެއެވެ

 . ބެލެވޭނެއެވެއެއް އެއްބަސްވުމެއްގެ އެއްއަސްލު ކަމުގައި، އެދެއަސްލަކީ
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މިއެއްބަސްވުމުގެ ފެށުމުގައިވާ  ،އެކަނަްކން ޤަބޫލުކުާރ ާޙލު، ަމީތގިައ ބާަޔންކްޮށަފިއާވ ކަންކަަމްށ ެހކިވެ

ތިރީގައި ، އެތާރީޚުގައި، މިއެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން  ފެށަުމށް ގަސްތުކޮށް، ތާރީޚުން ފެށިގެން

އިންފޮމޭޝަނާއި ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ، ޒިރުގައިބަޔާންކޮށްފައިއެވާ  ދެހެކީންގެ ހާ

 . މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއެވެ

 
 :އްިނޮފޭމޝްަނ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަރުކާރު

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން

  :ނަން

   :މަގާުމ

 }ތާރީޚް{ :ތާރީޚު

ނޑު       :ސޮއި  ރަސްމީ ތައްގަ

 
 :ލަިއސަންްސ ދޫކުެރޭވ ަފާރތް

 

  }ކުންފުނީގެ ނަން{

 }ކުންފުނިން ސޮއިކުރާ ފަރާތް{ : ނަން

 }ގާމްމަ{ :މަގާުމ

 }ތާރީޚް{ :ތާރީޚު

ނޑު         :އިސޮ  ކުންފުނީގެ ތައްގަ
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 :ކްީނެހ
 

  :  ސޮއި -1

  :ނަން

  :އެޑްރެސް

 :ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުއްތެދިވެހި ރައްޔި

]އިނގިލީގެ ނިޝާން[

 

 

  :  ސޮއި -2

  :  ނަން 

  :      އެޑްރެސް

       :ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

 ]އިނގިލީގެ ނިޝާން[          
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 ލުފުރަަތަމ  ަޖުދވަ

 

ލިައަސްންސޫދުކެރޭވ ފަރުާތްނ ައމުަލުކރްަނ ެޖޭހ ާއންުމ 
 އުޫސުލަތއް 
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 ފުރަތަަމ  ަޖދުވުަލ

  ލިައަސްނސްޫދކުރެވޭ ފަރުާތްނ އަަމުލކުރްަނ ެޖޭހ ާއންމު އުޫސުލތްައ

   

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް އޮތުން  . 1

 

ވިޜަން މެދުވެރިކޮށް ބޯްރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޓެލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ފާަރތުަކން ދޭންވާނީ އިންފޮމޭޝަނުން  އެފަރާާތއެކު ޮސއިކުރާ ބްރޯޑާްކސްްޓ 

އަދި ، ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ަޝރުތުތަކާަކ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން

 . ށް ދޫކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސުގެ ދަށުންނެވެއެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފަރާތަ

 

   

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފާަރުތގެ ޝަރުޠު. 2

 

ލައިސަންްސ ، މިއެއްބަސްވުމުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް، ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ

 .    ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

  ) ހ(

   

، އެކުންފުންޏަކީ،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވާނަމަ، ކުންފުންޏަކީ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުންޏެއްކަން ) ރ(މިމާއްދާގެ 

ކުރާވަގުތު އެކުންފުނިން މިއެއްބްަސވުމުގައި ސޮއި، ކަށަވަރުކޮށްދޭ އިޤްރާރެއް

 . އިންފޮމޭޝަނަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ

  )   ށ(

 
 

  

، ަޕބްލްިކ ލިމިޓެޑް ުކންފުންޏެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ   ) ނ(
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އެކުންފުނީގެ ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް)ރ(މިމާއްދާގެ ، އެކުންފުންޏަކީ

ލްކުވެރި ހިއްސާދާރުންގެ  މެދުގައި ފުރިހަމަވާ  އެނިސްބަތުގެ ހްިއސާގެ މ%51ި

، ވާ ކުންފުންޏެއްކަންފަރާތެއްކަން ނުވަތަ އެނިސްބަތަށް ދިވިެހ ސުަރކާރު ހިއްސާ

 ވަނަ މާއްދާގެ 2 ގެ 1ޖ އޮފިޝްަލކަންތައް ޗެޕްޓަރ 68/1ނު ނަންބަރު ނުވަތަ ގާނޫ

، ރާރެއްދަށުން އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާއެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އިޤް

 .މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކާުރވަގުތު އިންފޮމޭޝަނަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ

   

  ) ރ( 1. . ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި ހްިއސާދާރުން ތިބުން

    

   2. .ވަކި ސާިޔސީ ޕާޓީއެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ކުންފުންޏަކަށް ނުވުން

    

ގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފީސަްތކުގެ އިންފޮމޭޝަން އާއި އެމިނިސްޓްރީ

ނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގިައ ، މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭން ސާިއސަތު ކަ

މަސައްކަތްކާުރ މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި 

 .ނުވުން

.3   

    

ޫނހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއް ކަމުގައި ހިމެނޭ 

 އަށްވުރެ މަތީ ހިއާްސ އިންސައްތ20ަ ކުންފުންޏެއްގެ މީހެއްގެ ނުވަތަ

 .ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން

 

.4   

    

 އިންސައްތައަށްވެުރ 20ކޭބަލްޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ 

މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާއެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް 

 .ކަމުގައި ނުވުން

.5   
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 2ރޯޑްކާސްޓުްކރާ ނުވަތަ ނުވަތަ ކޭބަލްޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ބް

ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާ އްޮތ މީހެއްގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏެއް 

 .ކަމުގައި ނުވުން

.6   

    

އަންބެއް ނުވަތަ ،  ބަޔާންކުރާ މީހެއްގ6ެ އަދި 5، 4މި މާއްދާގެ 

 5 މީހެއްގެ ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ ތިމާގެ

އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ ހިއްާސއެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކާުރ 

ކުންފުންޏެއްގައި އޮތް މީހެއެްގ ހްިއސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި 

 . ނުވުން

.7   

    

ބްރޯޑްކާސްޓުްކރާ ނުވަތަ ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ނަ ފަރާތުގެ ކުންފުންޏެއްގައި ހިއާްސހިމެނޭ އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގި

 .ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ނުވުން

8.   

    

 3 އަހަރުދުވުަހގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި 5ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރު ދުވަހްަށ ވުރެ ދިގު ޙުކުމެއް އައިސްފައިވާ މެީހއްގެ ހިއްސާ 

 . ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން

9.   

    

، ގެ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާމަސްތުވާ ަތެކތީ

ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާއެއް 

ނުވަތަ އަންހެނެއްގެ އިއްފަތްތެރިކްަނ ، ކުރިކަން ާސބިތުވެފައިވާ

ފޭރިގަނެފައިވާކަމަށް ސާބިތެުވފައިވާ ނުވަތަ ވިހެއުމަށްފަހު ދަރުިފުޅ 

 މީހެއްކަމަށް ާސބިތުވެފައިވާ މީހަކު ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކްަށ މަރާލާފައިވާ

 .ނުވުން

10.   
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ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގައި ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއްގައި ، ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

 އަހުަރ ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އަދަބެއް ިލބިފައިވާ މީހަކު 5ވޭތުވެދިޔަ 

 .ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން

11.   

    

   ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވުން.3

) ރ(، )ނ(  މި މާއްދާގެ ،ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފިައވާ ފަރާތަކުން

 .ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ޓެސްޓް ިސގްނަލް ފޮނުވިދާނެއެވެ އާ) ބ(އަދި 

  )ހ(

   

ޓެސްޓް ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އިންފޮމޭޝަނަށް  ހުށަހަޅިާއރު 

ސިގްނަލްގައި ފޮނުވާނެ ކޮންޓެންޓާ ބެހޭ މަޢްލޫމާތާއި ެޝޑިއުލާއި ޓްެސޓް ސިގްނަލްގެ 

 . ވެހުށަަހޅަންވާނެއެ، ލިޔުމުން، ށްމުއްދަތު ސާފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަ

 

  )ށ(

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން )ހ(މިމާއްދާގެ 

 .ޓެންޓްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެއެ ސިގްނަލްގެ ކޮން

  )ނ(

   

ޓެސްޓް ، ޑެންޓިފިކޭޝަނިާއސްޓޭޝަންގެ އައި، ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތެއްނަމަ

 މިނެޓަކުން 15ސިގްނަލެއްކަން އަންގައިދޭ އެންގުމެއް ކޮންމެ 

 . އެއްފަހަރު

 

1.   

ސިގްނަލް ފޮނުވާ ހުރާިހ ވަގުތެއްގައި ، ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތެއްނަމަ

 އައިޑެންޓިފިކޭޝަނާއި ޓެސްޓް ސިގްނަލެއްކަން އަންގައިދޭ ސްޓޭޝަން

 .އިބާރާތެއް ްސކްރީނުން ފެންނަން ހުރުން

 
 
 

2.   
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ނުވަތަ ، ޓެސްޓް ސްިގނަލް ފޮނުވާއިރު ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓްގެ ތެރޭގައި ޚަބަރު

، ޚަބަރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އިުޢލާން ނުވަތަ އިޝްިތހާރު ފިޔަވައި

ގެދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ކޮންމެ ކޮންޓެންޓެއްވެސް މިއެއްބަސްވުމު

 . ހިމެނިދާނެއެވެ

  ) ރ(

   

އެއްވެސް ، އެޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން، ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވާ މުއްދަތުގައި

 . އަގެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ

  )ބ(

   

 މުއްދަުތބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުެގ ލައިސަންސްގެ .  4

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމަށް މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބްރޯޑާްކްސޓް 

 .  އަހަރު ދުވަހެވ1ެލައިސަންސެއްގެ މުއްދަތަކީ 

  )ހ(

   

 ލައިސަންސް ދޫކުރި ،ދިގެން އަންނައަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަވި

އެ ލައިސަންްސ އާކުރުމަށް ،  ދުވަހަށް ވުމުނ15ްވާން  އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމ1ަ

 . އިންފޮމޭޝަނަށް އަލުން ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ

  )ށ(

   

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް، ލައިސަންސާ ގުޅުވައި

ނޑެމުންގޮސް،  ޕޮއިންޓުގެ ތެރެއިނ100ްދޫކުރާ ފުރަތަމަ  ޕޮއިންޓު ، ޕޮއިންޓް ކެ

، އެވަގުތުން ފެށިގެން،  އަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެ ހިނދެއްގައ50ިކާކުރެވޭ އަދަދު ރައް

، ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން ހިންގުން ހެިފހެއިްޓ

. އެފަރާތުގެ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އަމަލުކުރުންވެސް ހެިފހެއްޓޭނެއެވެ

ްސ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން ދެން ހިނގަން ފަށާނީ ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ލައިސަން

  )ނ(
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ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބްރޯޑާްކސްޓް ލިައސަންސްަށ އަމަލުކުރަން ދެން ފަށާނީ މި 

 . ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ) ރ(އާއި ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 5ޖަދުވަލުގެ 

   

ހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއަ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް، ލައިސަންސާ ގުޅުވައި

ނޑެމުން ،  ޕޮއިންޓްގެ ތެެރއިނ100ްދެވަނަ ފަހަަރށް ދޫކުރާ  ޕޮއިންޓް ކެ

 އަށްވުރެ ދަށް ނުވެ 50ރައްކާކުރެވޭ ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު ، ދިޔަނަމަވެސް

،  އަހަރަށ1ްއިތުރު ، އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ ނަމަ

އީެއ ލައިސަންސް ، އެހެންނަމަވެސް. ސަންްސ އާކޮށްދެވޭނެއެވެއެލައި، އޮޓަމެޓިކުން

މަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރިހަދޫކުރެވޭ ފަރާތުން މި

 . ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު މިންިސޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  )ރ(

   

ވިދިގެން އަންނަ ، އެއް އަހަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސެންްސގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން

، އަނެއްކާވެސް، އަެލއިސަންސް ާއކޮށްދޭނީ، އަހަރަށް ލިައސަންސް އާކުރާއިރު

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު .  ޕޮއިންޓާ އެކުގައެވ100ެއެއަހަރަށް މުޅިން އަލަށްދޫކުރެވޭ 

ނޑިފައި ޮއވެދާނެ ޕޮއިންޓެއް ، ނުވަތަ ބީާކ ކުރިެވފައި އޮވެދާނެ ޕޮއިންޓެއް، ކެ

 . އެވެހިމެނުމަކާ ނުލަ

  )ބ(

   

 ޕޮއިންޓް ދިނުން. 5

 

 100،  މަހަކުން އެއްފަހަރ6ުކޮންމެ ،  ބުރްަށ2މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަހަރަކު 

 .  ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ، ލައިސަންސާ ގުޅުވާ، ޕޮއިންޓު

  ) ހ(

   

، ދަތު ގެ ތެރޭގައި ޕޮއިންޓްގެ މުއ100ްގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ )ހ(މިމާއްދާގެ 

ނޑެމުންގޮސްފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު   100އެ ،  އަށްވުރެ މަދުނަމ50ަކެ

  )ށ(
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އެއަހަރު ދެވަނަ ، އަލުން،  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކ6ުޕޮއިންޓުދިން 

 ޕޮއިންޓުގެ ތެރޭން ބާކީހިުރ 100ކުރިންދެވުނު ،  ޕޮއިންޓު ދޫކޮށ100ްފަހަރްަށ 

 . ނެއެވެޕޮއިންޓު ބާތިލުކުރެވޭ

   

، ޕޮއިންޓުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް 100ގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ )ހ(މިމާއްދާގެ 

ނޑެމުންދިޔަ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު  ނުވަތަ ބާކީހިުރ ،  އަށްވުރެމަތި ވެއްޖެނަމ50ަކެ

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދިހަވަނަ ޖަދުވުަލ ،  އަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެނަމ50ަޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ 

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންްސ ، ވާ މުއްދަތަށް މިއެއްބްަސވުމާއިގައި

އެތާވަލުގައި ބުނާ މުއްދަތު ، މިއެއްބަސްވުން އަލުން ިހގަންފަށާނީ. ހެިފހެއްޓޭނެއެވެ

 . މުއްދަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ، ހަމަވުމުން ނުވަތަ

  ) ނ(

   

އްދަތަކަށް އެއްބަސްވުން އެއްވެސް މު، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން)ނ(މާއްދާގެ މި

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ، އަލުން އެއްބަސްވުން ހިނގަންފަށައި، އޮވެފައިހުއްޓި

 100، އަނެއްކާވެސް، ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް އަލުން އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު

ވިދިގެން އަންނައަހުަރ . ކުރެވޭނެއެވެ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދ6ޫ، ޕޮއިންޓު

،  ޕޮއިންޓުގެ ތެރޭނ100ްއެ ، އެއްބަސްވުން އާކުރަން ގަސްދުކުރާނަމަ

ނޑެމުންގޮސްފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދު  ނުވަތަ .  އަށްވުރެ މަތިވެގެން ނުވާނެއެވ50ެކެ

 50 ޕޮއިންޓުގެ ތެރޭން ބާކީ ހުރި ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ 100ދެވަނަ ފަހަރްަށ ދޫކުރި 

 .  އަށްވުރެ ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ

  ) ރ(

   

 6، އަހަރަކު ދަެފހުަރދެވޭނީ،  ޕޮއިންޓ100ުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ) ހ(މިމާއްދާގެ 

 ޕޮއިންޓުގެ މުއްދަތާ 100އެއިންކޮންމެ ފަހަރުަކ ދެވޭ . މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ

ނޑެމުން ނުދި،  މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައ6ިއެކުދެވޭ  ނުވަތަ ، ޔަނަމަވެސްޕޮއިންޓު ކެ

  ) ބ(
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ނޑި ބީާކ ބައެއް ޕޮއިންޓު ހުރިނަމަވެސް ،  މަސްދުވަސް ހަމަވުމުނ6ްއެ ، ޕޮއިންޓް ކެ

ރައްކުާކރެވި ނުވަތަ ބާކީކުރެވުނު ،  ޕޮއިންޓުގެ ތެެރއަށ100ްއަލުން ދޫކުރެވޭ 

ނޑުނު ޕޮއިންޓަކުންވެސް  އެ . ޕޮއިންޓެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ  100އަދި ކުރިން ކެ

 .  ައސަރެއް ނުކުރާނެއެވެޕޮއިންޓަކަށް

   

 އެއްބަސްވުމާއި ލައިސަންސް ބާިތލުކުރުން. 6

 

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް ބާތިލުވާނީ އަންނަނިވި ، މިއެއްބަސްވުމާއި

 .ހާލަތްތުަކގައެވެ

 

  

އަހަރެއްގެ ، ން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތ5ިޖަދުވަލުގެ  މިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ

، ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި، އެއްފަހަރު އެއަްބސްވުން ހުއްޓުމަކަށްގެނެސް، ތެރޭގައި

ދެވަނަ ފަހަރަށް ، އަލުން އެއްބަސްވުމާއި ލައިސަންސް ހިނގަން ފަށާފައިވަނިކޮށް

ނުވަތަ އެޕޮއިންޓު ، ކުރިން އަހަރުނިމުމުގެ،  ޕޮއިންޓުގެ ތެރޭންވެސ100ްދޫކުރި 

،  ޕޮއިންޓަށްވުރެ ގިނަ ޕޮއިންޓ50ުމަސްދުވަސް ހަމަވުމުގެކުރިން  6ދޫކުރެވުނު 

ނޑިގެންދިޔުމުން  .  ކެ

  )ހ(

   

  ) ށ( .ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެދިގެން ލައިސަންސް ބާޠްިލކުރުން

   

  ) ނ( . ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ބަނގުރޫޓުވުން

   

 މަސައްކަތު ދުވަހަށް ވެުރ 15ނުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް، މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި

 .އިތުރުވުން

  ) ރ(
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ޚިދުމަތް ހޯދާ ، ކޮންޓެންޓާއި ވަގުތާއި ތާވަލަށް އިތުބުާރކުރެވޭ އޫުޞލެއް ނެތި

 ފަަހރު ފިޔަވުަޅ 2ފަރާތްތަކަށް ޮއޅުންއަރާފަދަ ގޮތަކްަށ ބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ަސބަބުން 

 . އަޅާފައިވުން

  ) ބ(

   

  ) ޅ( . ތަށް އުނިކަން އަންނަކަމެއްކުރުންގައުމީ ސަލާމަ

   

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދާއިރާތެރެއިން ކަމެއް ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން

 .އިންފޮމޭޝަނަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުވުން

  ) ކ(

    

 ލައިސަންސަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން.  7

އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަނުން ، ދަކަށްރާއްޖޭގެ ގާނޫނަކަށް ނުވަތަ ގަވާއި

ނޑައަޅާފައިވާ ސާިޔަސތަކަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަނުން އަލަށް  ކަ

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކްޮށފައިވާ ބްރޯޑްކާސްްޓ ، ތައާރަފުކުރާ ސިޔާސަތަކާ ގުޅިގެން

 . އިންފޮމޭޝަނަށް ިލބިގެންވެއެވެ،  ގެނައުމުގެ ބާރު،ލައިސަންސަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު

 

    

   ޚިދަުމތް ހުއްޓުާލން.8
 

، ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ލައިސަންސްގައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ބްރޯޑާްކސްޓް ކުރުން

 2 ހުއްޓާލުމުގެ ،އެބްރޯޑްކާސްްޓކުރާ ފަރާތެުގ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި ުހއްޓާލާނަމަ

 ލިޔުމަކުން އިންފޮމޭޝަނަށް ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،ކުރިން އެކަންމަސްދުވަސް

، އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން ހުއްޓާލާކަން ހަމަ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި. އަންގަންވާނެއެވެ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް އެގޭނެގޮތަށް ދެވޭ  އަދި. މުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެއާން

 . ލިޔުމުންވެސް އެކަން އެމުއްދަތުގައި އަންގަންވާނެއެވެއެމީހުންނަށް ، ޚިދުމަތެއްނަމަ

  ) ހ(
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ނުވަތަ ޚިދުމަތް ، ޚިދުމަތް ހުއާްޓލަން ނިންމުމުން، ގައިވާގޮތުގެ މަތިން)ހ(މިމާއްދާގެ 

ހުއްޓާލުމުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އުފެދޭ 

ލައިސަންސް ، ހަމައެހެންމެ. ދެފަރާތުގެ ކަމެކެވެއެ، މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަކީ

، ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްވާނަމަ

ވްެސ ލައިސަންްސ ، އެއެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ އުފުލުމަކީ

 .ދޫކުރެވޭ ފާރާތުގެ ކަމެކެވެ

  ) ށ(

   

ނޑާލުން .9  ޚިދުމަތް މެދުކަ
 

 

ނޑާލާނަމަ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  އެކަމަށް ،ދުރާލާ ރާވައިގެން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން  ނޑާލާ ސަަބބާއި އަލުން ، ދުވަސް ކުރިނ15ްކަ  ޚިދުމަތް މެދުކަ

. ންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން އިންފޮމޭޝަނަށް އަ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފަށެާނ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް

ނޑާލާނަމަ  ދުވަސް ުކރިން އެކަން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 7 މަދުވެގެން ،މިގޮތަށް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ

 . ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 

  

 އިޚިުތޔާރުން ބޭރު ޙާލަތެއް ދާިމވުން. 10

 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓް ުކރަމުން ދަނިކޮށް ސަންސް  ލައި،ކަ

އެފަރާތުން ،  ބޭރުން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުންޚްތިޔާރުންދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ އ

 އެކަން ،ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ކުރިއްަށ ނުގެންދެވޭ ކަަހލަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

ޙައްލުކުރުމަށް މި އްެއަބސްވުމުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް އެންމެ 

އިންފޮމޭޝަންަށ ، ޖައަްސއިދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރުއެކަން ހަމަ، ލުއިގޮތަކަށް

 . ލިބިގެންވެއެވެ

  ) ހ(
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ވަކި މުއްދަތަކަށް ،  ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނީ]ލުއިދިނުން[ގައި )ހ(މިމާއްދާގެ 

މުއްދަތު ، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެމުއްދަތަށް ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށާއި

އަސަރުކުރާ ިމއެއްބަސްވުމުގެ ، ކަމުގެ ސަބަބުންއަދި އެ، އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި

، އެކަން ލުއިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް ބަދަލު ގެނެސްދީ، މާއްދާތަކަށް

ބްރޯޑްކާސްޓުުކރަން ފެށުމުގެ ފުރުަޞތު ލައިސްަނސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްަށ 

 . ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ

  ) ށ(

   
 ިފޔަަވޅު އެޅުން  ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ަފރާތާމެދު  .11

 

ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ޝަރުތާަކ ، ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ލައިސަންސްގައިވާ

ިފޔަވަޅު ، ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަެފރާތަކާމެދު އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް

 .އިންފޮމޭޝަނަށް ލިބެިގން ވެއެވެ، އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 

  )ހ(

ނޑުމުގެ ނޑަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް ކެ  ތާވަލުގައި ވާގޮތަށް އެކަމަކްަށ ކަ

ނޑުން  ނުވަތަ ؛ ނިސްބަތަކަށް ޕޮއިންޓްކެ

 

1.  

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ، ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތުދީ 24

 ނުވަތަ ؛ އެންގުން

2.  

   

ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގާކަމެއް ރަނގަޅު ،  ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތުދ24ީ

،  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަުމށް އެންގުން،ފިނަމަނުކޮށް

 ނުވަތަ

 

3.  

 އެކަމެއް ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުމުންވެސް

 ބްރޯޑާްކސްޓް ކުރަމުން ގެންދާނަމަ ،އިޞްލާޙް ނުކޮށް

4.  
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ބާރުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 32މި ޖަދުވަކުގެ ، ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުން

 ނުވަތަ ، ބޭނުންކޮށްގެން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވުން

 

 ސަބަބުން ަލއިސްަނސް ބާޠިލުކުރަން ޖެހޭ ާހލަތެއް މި ކުރި އަމަލުގެ

އެއްބަސްވުމާއި ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމ6ަޖަދުވަލުގެ 

 .ލައިސަންސް ާބތިލުކުރުން

5.  

   

 ޒިންމާ އުފުލުން   .12

 

، ނުވަތަ ހީނުކުރާ ފަދަ ާހލަތެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން، ގޮތުން ޚިދުމަތް މެދުކަޑާލުމުގެ ސަބަބުންވަގުތީ

، ނުވަތަ ލައިސްަނސް ބާތިލުކުުރމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ހުއްޓުވުމުގެ ސަބަބުން

، ކަށް ޒިންމާ އުފުލާނީޚިދުމަތް ލިބަިގންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ނުވަތަ ދައްޗަ

ލިައސަންސް ދުޫކރެވޭ ފަރާތުން ، އެހެންފަރާތަކާއެކު، ހަމައެހެންމެ. ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތެވެ

 . ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާވެސް އުފުލާނީ ހަމަ އެފަރާތުންނެވެ

 

    

 ލިައސަންސްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން .  13

    

 ނުވަތަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙްައދުގައި ލައިސަންސްނެތި ބްރޯޑާްކސްޓް ކްޮށފިނަމަ

އެކަން އެކުރި ،  ބްރޯޑްކާސްްޓ ކޮށްފިނަމަ،ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ލައަިސންސް ބާޠިލޮުކށްފައި ވަނިކޮށް

ނޑައަޅަ، ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ޝީަރޢަތަށް ހަުށހެޅުމާއެކު ، ންދެންއެކަމަށް ޝަރީޢުަތން ގޮތެއް ކަ

ހެިފހެއްޓުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ، ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމަށް ބޭނުންކުރި އާލާތްތްައ

 . މޯލްޑިވްސް އަށް އެންގުމުގެ ބާރު އިންފޮމޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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 ސޭްޓޝަންގެ ައހަރީ ރިޕްޯޓ. 14
 

ބްރޯޑްކާސްޓްކާުރ  ކޮންޓެންޓްގެ އަންނަނިވި ، ހިނގަމުންދާ އަހަރު، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން

ވިދިގެންއަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަސް ހުސްވުމުގެ ، ތަފްސުީލތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް

 .   އިންފޮމޭޝަނަށް  ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ، ލައަިސންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން، ކުރިން

 

 

  )ހ( .ޚަބަރާއި މަޢޫުލމާތު ހިމެނި ނިސްބަތް

  )ށ( .ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ހިމެނި ންިސބަތް

  )ނ( .ކުޑަކުދިންގެ ކަންކަން ހިމެނި ނިސްބަތް

  )ރ( .އަންހެނުންގެ ކަންކަން ހިމެނި ނިސްބަތް

  )ބ( .އިޤްތިސާދީ ަކންކަން ހިމެނި ނިސްބަތް

  )ޅ( . މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންކަން ހިމެނި ނިސްބަތް

  )ކ( .ތްދީނީކަންކަން ިހމެނި ނިސްބަ

  )އ( .ގައުމީ ކަންކަން ހިމެނި ނިސްބަތް

  )ވ( .ސިޔީާސ ކަންކަން ހިމެނި ނިސްބަތް

  )މ( .ޒުވާނުންގެ ކަންކަން ހިމެނި ނިސްބަތް

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކު. ހަށަނަރަބަޅަ ތަރުތީބުންނެވެ، އަށް ހުރި އައިޓަމްތައް އަތުރާފައި އެވަނީ) ވ(އިން ) ހ: (ނޯޓް

 . ނޫނެވެ
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 މަނާ ކޮންޓެންޓް . 15

   

ބްރޯޑްކާްސޓްކުރާ ކްޮނޓެންޓްގައި ތިރީގައި ، ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ އެއްވެްސ ފަރާތަކުން

 . ބަޔާންކޮށްފައިއެވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

 
 

 

 ޤާނޫނު އާަސސީއާ އިސްލާމް ދީނާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 .  އެއްވެސް ެއއްޗެއްޤާނޫނަކުން މަނާކުރާ

   )ހ(

    

 ެއހެން ދީނެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް ،އިސްލާމް ދީން ފިޔަވައި

ުނވަތަ ދީނީގޮތުން ޚިލާފު ުއފެދޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ދީނީގޮތުން ؛ އެއްޗެއް

 .  އެއްޗެއްހައްދަުފހަނަ އަޅާފައިވާ ޚިޔާލުކަމުގައި ބެލެވޭ

   )ށ(

    

ނުވަތަ  މީހެއްގައި ؛ އެއްވެސް ފުަރދެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަން ލިބޭ އެއްޗެއް

އޭނާގެ އަބުރަށް ، ެއކަމާ އަޅުވައި، ހުރި ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ފާހަގަކޮށް

 .ނުވަތަ އިންސާނީ ޤަދަރަށް އުނިކަން ގެންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް

   )ނ(

    

؛ މަތާއި ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއްކުޑަކުދިންގެ ކަރާ

ނުވަތަ  ވަކި ޖިންސަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް އުމުރުުފރައެއްގެ ބަޔަކަށް 

 . އިޙުތިރާމް ކުޑަވާފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް

   )ރ(

    

ތަ އުފެއްދުމެއްގެ ފިކީުރ ތަ ކޮޕީ ަރއިޓެއް ނުވަވިޔަފާރި މަރުކާއެއް ނުވަ

 .އުނިކަމެއް ލިބޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއްޙައްޤަކަށް 

   )ބ(

    

ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ، ގެނެވޭ، މެއް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައިމީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކަ

 . އެއްވެސް އެއްޗެއް

   )ޅ(
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ޖިންސީ ގުޅުން ސިފަވާ ، އޮރިޔާންކާޑުގެ މާނައިގާ ހިމެނޭ އެއްޗިއްސާއި

ނުވަތަ  ޖިންސީ ގުނަވަންތައް ؛ އްޗެއްމަންޒަރާއި އަޑު ހިމެނޭ އެއްވްެސ އެ

ިސފަވާ މަންޒަރާއި އަޑު އަދި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށްޓަކައި ޖިންސީ 

ގުނަވަން ިސަފކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ މަންޒަރާއި އެފަދަ 

 .މަންޒަރު ސިފަވާ އަޑު ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް

   )ކ(

 
 

   

އިންތިޚާބީ ކެންޕެއިނެއްގައި ވަކި ފަރާތެއް ، ރާތުންލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަ

 .ށް މާނަކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއްކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކާުރކަމަ

   )އ(

    

ޖިންސީ ހަަރާކތްތަކަށް ނުވަތަ އަމަލުތަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުންހިންގުމްަށ 

، ންތަކާއިލިޔެފައިވާ ލިޔު، މީހުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި

ުއފައްދާފައިވާ އޯޑިއޯ ، ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއާއި، މަންޒަރުތަކާއި ކުރެހުންތާަކއި

 .ނުވަތަ ވީޑއޯ ނުވަތަ އެފަދަ  އެއްވެސް އެއްޗެއް

   )ވ(

    

ނޑުމުޖްތަމަޢުގެ އަޚުލާޤީ  ތަކަށް ނުފެތޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ މިންގަ

   .އްކޮންމެ އަމަލެއް ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެ

   ) މ(

    

ނޑިދާނެފަދަ ނުވަތަ އިއްޒަތާއި ، މީހެއްގެ ނުވަތަ ބަޔެއްގެ  ޙުރުމަތް ކެ

އްގައި ނުވަތަ  ކޮންމެވެސް ސިފެައ، ގަދަރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ

 ބަސްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެން ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިދާނެ

 ޙަރަކާތިާއ އަމަލުތައް ހިމެނޭ ެއއްވެސް އިޝާާރތާ ިއނުވާ ބަސްތަކިާއ

 .އެއްޗެއް

   ) ފ(
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 ކާރިސާއާއި ކުއްލި ޙާލަތުގެ ިއންޒާރު. 16
   

ޤައުމީ ކާރިސާއެއްގެ އިންޒާރު ކަމުގައި ބެލެވޭ ނުވަތަ ޤައުމީ ކުއްލި ޙާލަތަކާގުޅޭ އެއްވެސް 

ކަމަކާގުޅޭ ސަރާުކރުގެ އެ، ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ފަތުރަންވާނީ، ކޮންޓެންޓެއް

 . އިދާރާއެއްގެ ޔަޤީން ކަށަވަރުކަން ހޯދައިގެންނެވެ

  ) ހ(

  

މުގެ ބިރު ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެކަމުގެ ބިރު ނުވަތަ ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވެދާނެކަ

ނުވަތަ މުީހންގެ ދިރުއުޅުމަށް ، ތަށްނުވަތަ އާންމު ސިއްޙަ، އޮތްކަންކަށަވަރު ވާހަާލތުގައި

ތަ މީހުންގެ މުދަލަށް ނުވަތަ ޤައުމުގެ ސަލަމާތަށް ނުވަތަ އާންމު މަސްލަޙަތަްށ ނުވަ

އެކަމަކާ ،  ހާލުަތގައިނެކަމުގެ ބިރުއޮތްކަން ކަށަވަރުވާބޮޑުގެއްލުމެއް ކުއްލިގޮތަކަށް ލިބިދާ

ގުޅިގެން ދިވެހަިސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ދިވިެހ ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން 

، އާންމުކޮށް އެންގުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން، ވަތަ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިދާރާ ތަކުންނު

. އެއެންގުންތަކަށް އިސްކަންދީގެން އިޢުލާން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ، އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި

އަދި އެކަމަކީ ކަމާބެހޭ . އެކަމަށް އެދުނީ ލިޔުމަކުންކަމުގައިވާނަމައެވެ، ނަމަވެސް އެއީ

 .ރާތަކުން ކަށަވަރުކުރެވެން އޮތްކަމަކަށްވެސް ވާނަމައެވެއިދާ

  ) ށ(

     

 ެއެހންފަރާތެއެްގ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުން .  17

   

ާސފުކޮށް ، އެހެން ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެއްވެސް ކޮންޓެންޓަކީ

އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް އެގޮތަށް . ރަންވާނެއެވެފުރިހަމައަށް އެޕްރޮގްރާމެއް އުފެއްދި ފަރާތް ހާމަކު

ލިައސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތާ އެޕްރޮގްރާމެއްގެ މިލްކްވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތާއި ، ބޭނުންކުރަންވާނީ

 .ދު ސައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް ވެވިގެން އެއެއްބަސްވުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެވެދެމެ
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 އިެޑޓޯރިއަލް ޯބޑު.  18

   

،  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި،އެތަނެއްގެ ކޮންޓެންޓް، ސަންސް ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެލައި

ނޑުތަކަށް ، ގަވާއިދުތަކާއި މި އެއްބަސްވުމާއި އެތަނެއްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސާީއއި އެޑިޓޯރިއަލް މިންގަ

،  މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތުއެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ،  ބަލަހައްޓާނޭ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑްެއ އުފައްދާފައި،ފައްތައި

މި ބޯޑުން .  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވ7ެބޯޑު އުފައްދާތާ ލަސްވެގެން 

ނޑުތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނީ ނޑައަޅާ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީއާއި ެއޑިޓޯރިއަލް މިންގަ އަދި ، ކަ

ނޑުއެޕޮލިސީއަށިާއ  މިއެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް ، މަލު ކުރަންވާނީތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކަށް އަމިންގަ

އުސޫލަކާ ެއަފދަ ޕޮލިސީއެއް ނުވަތަ މިންގަޑެއް ތައާރުޒުނުވާކަމުގެ ލިޔުމެއް އިންފޮމޭޝަނުން 

 . ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

 

    

 ކޮންޓެންޓް ގިންތިކުރުން.  19

   

ކާުރ ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް އެތަނަކުން ބްރޯޑާްކސްްޓ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ

އެއުސޫލުތްައ .  އަމަލު ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ،ދަރަޖަކުރާނެ އުސޫލުތެަކއް އެކަށައަޅައި

މިއެއްބްަސވުމުގެ ތިންވަނަ ޖަދުވަލުގައިވާ މިންގަޑާ ތައާރުޒުނުވާނެ ގޮތުގެ ، އެކަށައަޅަންވާނީ

 . މަތިންނެވެ

  

    

ނޑު .  20  އަޚްލާޤީ މިންގަ
   

އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެތަނަކްުނ ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ

ނޑެއް އެކަށައަަޅިއ، ބްރޯޑްކާސްޓުްކރާ ކޮންޓެންޓާގުޅޭގޮތުން  އަމަލުކުރަމުން ،އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނޑުއެ. ގެންދަންވާނެއެވެ ަނ  ޖަދުވަލު ގައިވާ މިއެއްބަސްވުމުގެ ހަތަރުވަ،  އެކަަށއަަޅންވާނީމިންގަ

 .މިންގަޑާ ތައާރަޒުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
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  ކޮންޓެންޓް ރައްކާކުރުން .21

   

 ބްރޯޑްކާސްޓް ުކރި ކޮންޓެންޓްގެ އެތަނަކުން، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް

ލިބޭނޭ ، ން އަންގައިފިނަމައިންފޮމަޭޝނުން ބޭނުންވެގެ،  ހަފްތާގެ ެރކިޯޑންގގެ އަސްލ2ުވޭތުވެދިޔަ 

 .އުނިއިތުރު ނުގެނެސް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ، ގޮތަށް

 

 

   

 ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުން. 22
 

ޮކންޓެންޓް އެުފއްދުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ،  ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކަށްވެސް

އެހެން ފަރާތްތުަކން ،  އުފެއްދުމާއިއަމިއްލައަށް ކޮންޓެންޓް، ސާމާނާއި އެއްޗެހި ހޯދުމާއި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ،އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

 .ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ލިބިގެންވެއެވެ

  )ހ(

   

ލިައސްަނސް ، މަސްދުވަސް ހަމަވާއިރު 6ބްރޯޑްކާސްްޓ ކުރަންފަށާ ާތރީޚުން ފެށިގެން 

. ލޯކަލްކޮންޓެންޓަށެވެ،  ވާންވާނ12ީ%ގެ ކޮންޓެންޓުގެ ޖުމްލަ ނިސްބަތުގެ ދޫކުރެވޭފަރާތު

. ލަޯކލޮްކންޓެންޓު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ 7%އަދި ކޮންމެ އަހަރުަކ މަދުވެގެން 

 ައށް 75%ލޯކްަލކޮންޓެންޓްގެ ނިސްބަތް ،  އަަހރުފުރިހަމަވާއިރ10ުބްރޯޑްކާސްޓުުކރާތާ 

 ގައި 75%ލޯކަލްކޮންޓެންޓު ،  އަންނަ އަހަރަުތކުގައިއަދި ވިދިގެން. ގެންދަންވާނެއެވެ

 . ހަިފހައްޓަންވާނެއެވެ

  ) ށ(

   

 10އުފައްދާ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މަދުވެގެން ، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(މިމާއްދާގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ްސޓޫޑިއޯތަކުން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ކަމުގައި ، އިންސައްތައަކީ

 .ވެވާންވާނެއެ

  )ނ(
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 ކޮންޓެންޓްގެ ޙައްޤު.  23
    

 އެހެން ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އުފެއްދި ކޮންޓެންޓެއް ފިޔަވައި

އެކޮންޓެންޓެއް އުފެއްދި ފަރާާތއި ، އެއްވެސް ފާަރތެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް ފޮނުވަންވާނީ

، އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ  ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ 

 .އެ އަގު އަދާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ، އަދާކުރަންޖެހޭ އަގެއް ވާނަމަ

 

  )ހ(

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވެވޭ ކޮންޓެންޓާމެދު ތިރީގައި މިވާ ) ހ(މިމާއްދާގެ 

ގައި ބުނާ ) ހ(މިމާއްދާގެ ، އަމަލު ކުރުމުގެ ޙައްޤު،  ގޮތަކަށް،ގޮތްތަކުންކުރެ

 .  ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ަފރާތަށް  ލިބެިގންވެއެވެ،ން ތަންދޭ މިންވަރަކުންއެއްބަސްވު

  )ށ(

 . ރިޕީޓް ފޮނުވުމާއި  ރީބްރޯޑާްކސްޓް ކުރުން

 

1.   

 .ރެކޯޑްކުރުމާއި ކޮޕީކުރުން

 

2.   

 .ވިޔަފާރީގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ވިއްކުން

 

3.   

   .4 .  ހޭިލ ބެހުން

    

،  އޭގެ ޙައްޤު އޮތް ފަރުާތގެ ހުއްދަ ލިބި،އްވެސް ކޮންޓެންޓެއްބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ އެ

 ވިޔަފީާރގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނޫނީ އެހެން އެއްވެސް ަފރާތަކަށް

، ނުވަތަ ދީ، އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށް ރެކޯޑްކޮށްދީ ނުވަތަ ކޮޕީކޮށްދީ ނުވަތަ ބަހައިދީ

 . ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ

  )ނ(

އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ 

އެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ކުރަން ،  އެއްބަސްވުމެއްގައި އެފަރާތާއެކު ޮސއިކޮށްފިނަމަ

 . އެކަން އެންގުމަށް ފުަހގައެވެ، ފަށަންވާނީ އިންފޮމޭޝަނަށް

  )ރ(
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ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭނުންކުރުން  ،ބްރޯޑްކާސްްޓ ކުރެވޭ ކޮންޓެންޓެއް

 .މިއެއްބަސްވުން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ

  )ބ(

 .ފަރުދަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުން

 

1.   

 .ތަމްރީނާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުންކުރުން

 

2.   

 1ތެއްގެ ކޮންޓެންޓެއްގެ ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ފަރާ

 ކުރި އް ބްރޯޑްކާސްޓްއެކޮންޓެންޓެ، މިނިޓަށްވުރެ ދިގުނޫން މިންވަރެއް

 . ފަރާތުން އިޢިްތރާޒުކުރާކަން އަންގާފައި ނުވާނަމަ ބޭނުންކުރުން

3.   

 
 

   

   ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި އަމުަލކުރަންވީ ޮގތް .24

    

ކުއްލި ޤައުމީ ކާރިސާތަކުގައި ޚާއްޞަ މެސެޖްތަކިާއ ޤައުމަށް ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތްތަކާއި 

އިންފޮމޭޝަނުން އަންގާ ، މަޢްލޫމާތު ގެނެސްދޭން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރަާތށް

އެ މެސެޖްތަކާއި މަޢުލާޫމުތ ،  އިންފޮމޭޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން،ޙާލަތްތަކުގައި

 . ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ގެނެސްދޭން ވާނެއެވެ

  )ހ(

   

 ވަނަ މާއްދާގައި 144ޤާނޫނު އަސާސީގެ ، ލަތުގެ އިތުރްަށގައި ބުނާ ހާ) ހ(މި މާއްދާގެ 

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން

 އިންފޮމޭޝަނުން،   ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް،އްިޢލާން ކޮށްފިނަމަ

 .  އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ،އެވަގުތަކު އަންގާ ގޮތަކަށް

  )ށ(
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 ސޭްޓޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން. 25

    

އެފަރާތުގެ ޚިދުމަތުގެ ނަން ނުވަތަ ސްޓޭޝްަނ ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން

، އި ސޮފްޓޮްކޕީއާ ހާޑްކޮޕާީއއެކު އިންފޮމޭޝަނަށް ހުށަަހޅަ،އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނުވަތަ ލޯގޯ

 އިންފޮމޭޝަނުގައި، އެނަމާއި ލޯގޯ. އިންފޮމޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ވާނެއެވެ

ނޑައިެޅފައިވާ ަސރުކާރުގެ ކަމާބޭެހ ، ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަަހޅާނީ އެތަކެތި ާފްސކުރަން ކަ

 . އިދާރާތަކުން ފާސްކުރުމަށް ަފހުގައެވެ

  )ހ(

   

ގައި ބަޔާންކުރާ ލޯގޯ ) ހ(މިމާއްދާގެ ،  ނަމަޓެލެވިޜަން މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ

ނުވަތަ ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އަބަދުވެސް ސްކްރީނުން ފެންނަން ހުންނަން 

 މިނިޓަކުން 30މަދުވެގެން ކޮންމެ ، އަދި ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްނަމަ. ވާނެއެވެ

ޓިފިކޭޝަން އެއްފަހަރު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ސޭްޓޝަންގެ އައިޑެން

ނޑުމަކަށް ފަހު. އަންގައިދޭންވާނެއެވެ  އަލުން ޕްރްޮގރާމު އަދި ކޮންމެ ވިޔަފިާރ މެދުކެ

 .ސްޓޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ައންގައިދޭންވާނެއެވެ، ފަށާއިރު

  )ށ(

   

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ  ފާަރތެުގ ޙައްޤު . 26

    

ދަ ނުވަތަ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤެއް ގެއްލޭފަ

،  މިއެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރާ ފާަރތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަވެސް،ކަމެއް

އެކަމެއް ުކރި ، މިއެއެއްބަސްވުމާ އެހެން ޤާނޫނާތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފިނަމަ

 . ނެއެވެފަރާތަކުން އެކަމުގެ ޒިންމާ ޝަރީޢަތުގައި އުފުލަންވާ

  )ހ(

   

 ރަނގަޅު ޤާނޫނީ ، އަޅާ ފިޔަވަޅަކީރެވޭ  ފަރާތާމެދު އިންފޮމޭޝަނުންލައިސަންސް ދޫކު

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރަާތށް ،އާަސސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ފިޔަަވޅެއް ނޫންކަމަށް

  )ށ(
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  އެކަމެއް ަޝރީޢަތަށް ހަުށހެޅުމުގެ ޙްައޤު އެފަރާތްަށ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 . ލިބިގެންވެއެވެ

   

ިފޔަވަޅަކީ ރަނގަޅު އާަސސެއްގެ  ގެދަށުން އިންފޮމޭޝަނުން އެޅި) ށ(މި މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައިފިނަމަ،މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޫންކަމަށް  އެކަމެއްގެ ، ޝީަރޢަތުން ކަ

 .ވެގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަކަށް ިއންފޮމޭޝަނުން އެކަމުގެ ބަދަލު ދޭންވާނެއެ

 

  )ނ(

 

 ޚިދަުމތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުެގ ޙައުްޤ . 27

 

 ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ  ފަރާތުން ކުރާކަމަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ

 .އެގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ ފަރާތެވެ

 

 

 ވެރަިފރާތް ބަދަލުވުން. 28
    

، އެކުންފުނީގެ ހިއްާސ ެއހެން ފަރާތަަކްށ ބަދަލުކުރެވޭނީ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރަާތށް

 ، ބްރޯޑާްކސްޓް ކުރުމުގެ  ލިައސަންސް ލިބުމަށް،ހިއާްސ ބަދަލުވެވޭ ފަރާތަކީ

މިއެއްބަސްވުމުގެ  ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޝަރުތަުތކްަށ  ފެތޭ ކުނުްފންޏަކަށް  ނުވަތަ 

، އެފަރާތުން އިޙްތިރާމްކުރުމަށް، އަދި މިއެއްބަސްވުމަށް.    ވާނަމައެވެފަރާތަކަށް

 .  އެއްބަސްވާނަމައެވެ

  )ހ(

   

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް 

އްސާ ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް އޮތް ކުންފުންޏެއްގެ ހި، ބަދަލުކުރާނަމަ

 އެކަން ،އެ ލައިސަންސް އޮތް ކުންފުންޏަކުން، އެހެން ފަރަާތކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ

އަދި މިކަމުގައި އަމަލުކުރާނީ މި . އިންފޮމޭޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ނޑަައޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ  . އެއްބަސްވުމުގައި އެކަމަށް ކަ

  )ށ(
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ނޑައެޅުންޖަވުާބދާރީވާނެ ފަ. 29  ރާތެއް ކަ

   

 ދާރީވާނެ ނުވަތަ  އިންފޮމޭޝަންގެއިންފޮމޭޝަނަށް ޖަވާބު، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން

އެކަން އިންފޮމޭޝަނަށް ، ކަމުގެބާރު  ިލބިގެންވާ މުވައްޒަފަކު ަބހައަްޓއި، އެންގުންތައް ބަލައިގަންނާނެ

 .ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ

 

 

 

   

 ލިައގަުތމާއި ޖަވުާބދާރީވުންޝަކުވާ ބަ. 30
 

 އެފަރާތާމެދު ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން

 ެއކަންކަން ބަލައި ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ނިޒާމްެއ ، ޝަކުވާއާއި މައްސަލަ ހަުށހަޅައި

ޚިދުމަތް އެކަން ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުގައި ޤާއިމުކޮށް

ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެނގޭނޭ ގޮތަށް ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އިންތިޒާމު 

 . ކުރަންވާނެއެވެ

 

  )ހ(

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން އިންފޮމޭޝަނަށް 

 ފޮމޭޝަނުންލައިހެދޭނެ ގޮތް އިންއެކްަނކަން ބަ، ޝަކުވާއާއި މައްސަލަ ހަުށހަޅައި

 . ހަމަޖައްސައި ދޭނެއެވެ

  )ށ(

   

 ޚިދަުމތް ހުއްޓުާލމަށް އެންގޭނެ ފަރާތް. 31

   

 މިއެއްބަސްވުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ދޫކުރޭެވ ،ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުން ހުއްޓާލުމަށް

ސް ފޯސަްއށާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެން. ޝަރީުޢ ކޯޓަށެވެ، ފަރާތަކަށް ެއންގޭނީ ހަމައެކަނި

އެކަން އެންގޭނީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ، އްިނފޮމޭޝަންއަށް، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރިވސްއަށާއި
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ހަމަ އެހެންމެ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް . ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެައވެ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ11ްޖަދުވަލުގެ 

 ،ހެން އެއްވެސް ފަރާތަކްަށ އެ،ޑިފްެނސް ފޯސްއާއި މޯލިްޑވްސް ޕިޮލްސ ސަރވްިސ ފިޔަވައި

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ބުާރގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން ހުއްޓުވައެއް 

 .ނުލެވޭނެއެވެ

 

   

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުެގ ބާރު. 32

   

ތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ މުއްދަ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކްޮށފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްެއ

މިއެއްބަސްވުން ، އްގައިބްރޯޑްކާސްޓުްކރާ ފަރާތް އަމިއްލައަށް ބްރޯޑާްކސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުން ނޫންގޮތެ

  ވަނަމާއްދެާގ6މިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ޖަދުވަލުގެ ، ްށ ލައިސަންސް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީބާތިލުކޮ

އެފިޔަވަޅު އިެޅ ، ންގެ އެއަމަލާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމައަދި އިންފޮމޭޝަ. އިންފޮމޭޝަނަށެވެ، ދަށުން

އެކަމާމެދު ޝަރަީޢތްަށ މައްސަލަ ހަުށހެޅުމުގެ ،  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައ3ިތާރީޚުން ފިެށގެން 

 .ފުރުޞުަތ ލިައސަންސް ބާޠިލުވި ފަރާތަށް ިލބިގެންވެއެވެ

 

   

 ބްރްޯޑކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމްަތތަކުގެ ބާވަތްަތއް. 33

 

 5އްދީގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރާ ހާިސބަށް ބަލައި ބްރްޯޑކާސްޓުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  މާ

 -:އެއީ. ސަރަހައްދަކްަށ ބެހިގެންވެއެވެ

  )ހ(

 -:މާލެއަށް ނުވަތަ ވަކި ރަށަކްަށ އެކަނި ދެވޭ ޚިދުމަތް

 

1.   

މާލެ ސަރަޙައްދަކީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިާއ ވިލިމާލެއާއި ހުޅުލެއާއި 
 .ނޭ ސަރަޙައްދެވެތިލަފުށި ހިމެ

i.    

ބްރޯޑްކާސްްޓ ކުރުމަކީ އިދާރީގޮތުން ) މާލެ ފިޔަވައި(ވަކި ރަށަކަށް 

ވަކިކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ވަކި ރަށަކަށް 

 .ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމެވެ

ii.    
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 -:ވަކި އަތޮޅަކްަށ އެކަނި ދެވޭ ޚިދުމަތް

ދާރީ އަތޮޅަަކށް ބްރޯޑްކާސްްޓ ވަކި އަތޮޅަަކށް ބްރޯޑާްކްސޓް ކުރުމަކީ އި

 .ކުރުމެވެ

 

2.   

 -:އެއްއަތޮޅަށްވުރެ ގިނަ އަތޮޅަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް

އެއް އަތޮޅަކްަށވުރެ ގިނަ އަތޮޅަށް ބްރޯޑާްކސްޓް ކުރުމީަކ މަދުވެގެން އިދާރީ 

 . އަތޮޅަށް ްބރޯޑްކާސްޓް ުކރުމެވ10ެދެއަތޮޅަށް ނުވަތަ ގިނަވެގެން 

 

3.   

 -:ވޭ ޚިދުމަތްމުޅި ރާއްޖެއަށް ދެ

ދިރިއުޅެމުން ، މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްްޓ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި މީހުން އާބާދުވެ

 މުީހން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ބްރޯޑްކާސްްޓ ،އަންނަ ހުރިހާ ރަށެއްގެ

 .ކުރުމެވެ

 

4.   

 -:ރާއްޖެއަށާއި ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް

މީ ދުނިޔެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި ރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާ

ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރާިހ ، މީހުން އާބާދުވެ

ސަރަޙައްދަކަށާއި ރާއްޖެ ނޫން ޤައުމެއްގެ ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ މުޅިޤައުމަކަށް 

 .ނުވަތަ ޤައުމުތަކަކަށް ބްރޯޑާްކސްޓް ކުރުމެވެ

5.   

 3ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމުގެ ޚިދުމަތް  ،މަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތަްތކަށް ބަލައިޚިދު

 .ވަސީލަތަކަށް ެބހިގެންވެއެވެ

  )ށ(

   .1 ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތް 

   .2 ޓްރާންސްމީޓަރު މެދުވެރިކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް

   .3 ކޭބަލް ވިއުގައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދެވޭ ޚިދުމަތް
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  )ނ( .ދެ ބާވަތަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ، ބްރޯޑާްކސްޓުްކރުމުގެ ޚިދުމަތް، ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށް ަބލައި

 ރޭޑިއޯ

 .މަންޒަރާއި ނުލައި ހަމައެކަނި އަޑު ބްރޯޑާްކސްޓް ކުރުން

1.   

 ޓެލެވިޜަން

 .އަޑާއި މަންޒަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން

 

2.   

 މިންގަޑަކަށް 3ބްރޯޑާްކސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ، ލައިކަންކުރާ ފަރާތަށް ބަ

  .ބެހިގެންވެއެވެ

  )ރ(

   

 ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ލައިސްަނސް

 

1.   

   .2 އަމިއްލަ މީޑިއާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންްސ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޖަމާޢަތުގެ ބަޔަކު އެ ޖަމާޢަތަށް އެކަނި

ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ ކޮމިއުނިޓީ ޓެލެވިޜަން ހިންގުމަށް ދޫކާުރ 

 ލައިސަންްސ

3.   

   

 ލިައސަންސަށް ޕޮއިންޓް ަކނޑައެޅުން .  34

   

، ލައިސަންސްެއ ދޫކުރާއިރުގައިވެސް، ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

އެކިކަންކަމަށް ޕޮއިނުްޓ ،  ދެވޭ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދާއިއެލައިސަންސަަކށް

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ބާިނވެގެންވަނީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ަފސްވަނަ ޖަދުވަލުގައި އެވާ  ކަ

 . ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށެވެ

  ) ހ(
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ނޑޭ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ، އެކަން ލިޔުމުން، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ކެ

 .އިންފޮމޭޝަނުން  އަންގާނެއެވެ، އިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތައްލަ

 

  ) ށ(

   

   އެންކްރިޕްޓް ކުރުން .35
   

 އެންކްރިޕްޓް ކުރަންވާނީ އޭގެ ބޭނުމާއި އެންކްރިޕްޓް ކުރާނޭ ،ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް

 .ފުަހގައެވެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އިންފޮމޭޝަނަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް 

 

   

 ކޭބަލްޓެލެވިޜަން ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.  36
   

 ކޭބަލްޓެލެވިޜަން ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ،މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުަކން

ވިޜަންގެ މިއެއްބަސްވުމާއި ކޭބަލް ޓެލެ، ބްރޯޑްކާސްްޓ ކުރާނަމަ ބްރޯޑްކްާސޓް ކުރަންވާނީ

 .ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 

    

 އްިޝތިހުާރ . 37
   

މި އެއްބްަސވުމުގެ ދަށުން އިޝިްތހުާރ އުފައްދަންވާނީ ނުވަތަ އުފައްދާފައިވާ އިޝިްތހާރެއް 

އް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަ، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންވާނީ

 އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ ހަވަނަ ،ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި މި އެއްބަސްވުމާ ޚާިލފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން

 . އިޝިްތހާރުުކރުމުގެ މިންގަޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ، ޖަދުވަލުގައިވާ

 

 

    

 ރަޖިސްޓްރީ ީފ . 38
   

 މިއެއްބަސްވުމުގެ ހަތްވަނަ ޖަދުވަލުގައި ، ނީލައިސެންސް ދޫކުރެވޭފަރާތަށް ލައިސަންްސ ދޭ

 . ގައިވާގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީ ފީދެއްކުމުންނެވެ
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 ލައިސަންސް ފީ. 39
   

 ެއފާަރތަކަށް ދޫކެުރވިފައިވާ ލައިސަންސް އުާކރެވޭނީ ކޮންމެ ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކުން

ދައްކަންޖެހޭ ލައިސަންސް ފީ ،  ޖަދުވަލުގައިވާގޮތުގެ މަތިންމިއެއްބަސްވުމުގެ އަށްވަނަ ފަހަރުަކ

 . ދެއްކުމުންނެވެ

 

    

 ޚިދަުމތް ލިބިގްަނނަ ފަރާތަްތކުން ފީނެގުން. 40
    

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތެއްގެ އަތުން ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ދޭޚިދުމަތަށް

ނޑައަޅާ އަގަކަށްވުރެއިންފޮ، އަގުނެގޭނީ، ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން  ބޮޑުނޫން ،މޭޝަނުން  ކަ

 . އަދަދެކެވެ

 
 

  )ހ(

މަސްދުވަހުގެ  3، މަހުފީ ނަގައިގެން ބްރޯޑްކްާސޓްކުރާ ފަރާތަކުން އެޚިދުމަތް  ހުއްޓާލާނަމަ

 .ކުރިން އެކަން  އިންފޮމޭޝަނަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 

  )ށ(

ގައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި މަހުފީ ނެގުން ހުއްޓާލާއިރު ކުރަިއށް އޮތް ) ށ(މިމާއްދާގެ 

ދުވަސްތަކަކަށް ފީއެއް ނަގާފައިވާނަމަ އަދި  އިޝްތާިހރު ދައްކަން އަގެއް ނަގާފައިވާނަމަ 

، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން އެޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ކަމަކަށް ފައިސާއްެއ ނަގާފައިވާނަމަ

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3އް ހުއްޓާލި ދުވަހުން ެފށިގެން ލަސްވެގެން އެޚިދުމަތެ

 .އެފައިސާ އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ

  )ނ(

   

 . 41 ޕްރޮގްރްާމ ހިއްސާކޮށް ބަދަލުކުރުން  
  

، ބަދަލުކުރުަމން، އެދެފަރާތުދެމެދުގައި،  ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ދެފަރާތަކުން އަުފއްދާ ޕްރޮގްރާމް

އެކަންކުރެވޭނީ އެދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ . ރުަމންދެވިދާނެއެވެހިއްސާ ކު

ނަމަވެސް ކޭބްަލޓެލެވިޜަން ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑާްކސްޓްކުރާ ފާަރތެއްގެ ޗެނަލެއް . ދަށުންނެވެ
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ކޮށް އެޕްރޮގްރާމް ކޭބަލް މެދުވެރި، ފޮނުވުމަށް ވަކި ކޭބަލް ޮއޕަރޭޓަރަކަށް ހުއްދަދޭކަމަށްވާނަމަ

ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ އެހެން ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުންނަށްވެސް  ވިޔަފާރީގެ އެކަށީގެންވާ އުސޫލުން 

 .ލިބިދޭންވާނެއެވެ

  

 . 42 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ަފރާތުން ޒިންމާ އުފުލުން  

  

، ނުވުމުންކޮޕީރައިޓްގެ މްައސަލައެއް ނުކުމެދާނެފަދަ އެއްޗްެއ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ފޮ

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތް  ޒިންމާ ، ހުރާިހ ނަތީޖާއަކަށްވެސް، ނުކުމެދާނެ

 .އުުފލަންވާނެއެވެ

  )ހ(

   

އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމަށް ، ޕްރޮގްރާމަކީ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ދުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައް، ގެންނަ ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް

އެޕްރޮގްރާމެއް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދެއްކުމާގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ ހުރާިހ 

 .ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތެވެޒިންމާއެއް އުފުލަން ޖެހޭނީ 

  )ށ(

   

 . 43 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ަފރާތުން އިންފޮމޭޝަނަށް އެންގުން   
  

ލައިސަންްސ ،  ދުވަހުގެ ތެރޭގައ7ިދަލެއް އަންނަތާ އެބަ، އަންނަނިވިކަންކަމަށް އަންނަ ބަދަލު

 . އެކަމެއް ިލޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ، ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަނަށް

 

  

 ؛ ސްޓޭޝަންގެ ރަސްމީ އެޑެްރހައް އަންނަ ބަދަލު

 

  ) ހ(

ޓެލެފޯނަށް ނުވަތަ ފެކްަސށް ނުވަތަ ގުޅޭނެފަރާތްކަމުގައި ބުނެފައިވާ ފަރަާތްށ 

 ؛ނަބަދަލުއަން

 

  ) ށ(
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ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އޮނިގަޑަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ ވެރިންނަށް އަންނަ 

 ؛ބަދަލު

 

  ) ނ(

  ) ޅ( އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް އަންނަ ބަދަލު

  )ކ( އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީތަކްަށ އަންނަ ބަދަލު

   
  )އ( ދަލުޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތަށް އަންނަ ބަ

 

___________ 
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 ެދަވަނ ަޖުދވުަލ

 

ލިައަސްންސެގ ދާއިާރ 
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 ދަެވަނ ަޖދުވުަލ  

 ލިައަސންސެްގ ާދއިރާ 

   

 .1 :ތްލައިސަންސްގެ ބާވަ }ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ބާވަތް{

   

 .2 : މިންގަނޑުލައިސަންސްގެ  }ލައިސަންސްގެ ބާވަތް{

   
 .3 : ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު  އިން މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް}ތާރީޚް{

   

 .4 : ބްރޯޑްކާސްޓުުކރާ ވަސީލްަތ  }ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މީޑިއަމް{

   
 .5 :ުކރާ ނަންބްރޯޑްކާސްޓު }ބްރޯޑް ކާސްްޓކުރާ ނަން{

   
، ބްރޯޑާްކސުްޓކުރެވޭނީ،  މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

 5ގިނަވެގެން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ާބވަތުގެ 

 .   ޗެނަލެވެ

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ހިންގޭނެ    

 : ޗެނަލްގެ އަދަދު

6 . 

   

 .7 :  ުކރާ ސަަރހައްދުޑްކާސްޓުބްރޯ }ސަރަހައްދު{

   
 .8 :  ކުރާ ވަގުތުބްރޯޑްކާސްޓު  }ހިދުމަތް ދޭވަގުތު{

  
 

 

މިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ޖަދުވަލުގެ 

  ވަނަ މާއްދާގައިވާ އެއްޗެހި 15

 .9 :  ނުކުރެވޭނެ ކޮންޓެންޓްބްރޯޑްކާސްޓު ) ހ(
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ރުވަނަ ޖަދުވަލު މިއެއްބަސްވުމުގެ ހަތަ

ގައި އެވާ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ސުލޫކީ 

ނޑު ގައި ބްރޯޑްކާސުްޓ ކޮންގެން މިންގަ

 ނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ އެއްޗެހި

   )ށ(

    

މިއެއްބަސްވުމުގެ ހަވަނަ ޖަދުވަލުގައި 

އިޝްތިހުާރ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމެުގ 

ނޑު ގެ ދަށުން މިންގަ

 ބްރޯޑްކާސްޓޮްކންގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނާ

 އެއްޗެހި 

   )ނ(

    

މިއެއްބަސްވުމުގެ ތިންވަނަ ޖަދުވަލު 

ގިންތިކުރުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ 

ނޑު ވަކިކަހަަލ ، ތަކުގެ ދަށުންމިންގަ

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވަކި ގަޑިއެއްގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓުްކރަން ހުއްދަ ކޮށްފައާިވ 

 އެނޫން އެއްޗެހި ، ހާލަތުގައި

   )ރ(

    

 ޕޮއިންޓު 100، މިލައިސަންސާއެކު

ނޑޭނެ . ދޫކޮށްފައިވެއެވެ ޕޮއިންޓް ކެ

ނޑޭ ނިސްބަތް ، ކަމާއި ޕޮއިންޓް ކެ

މިއެއްބަސްވުމުގެ ފަސްވަނަ ޖަދުވަލުގައި 

 . ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

 .10 :ޕޮއިންޓް ) ހ(
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___________ 
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 ތްިނވަަނ ަޖދަުވލު

 

ިއ ބްޯރްޑާކްސްޓުކާރ ޮކްނެޓްންޓ ގިނިްތުކރުމާ
ތްައ ިމންަގނުޑަދރަަޖަކނޑެައުޅުމެގ 
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 ތިނަްވނަ ޖަދުވުަލ

ބްރޯޑްާކސްްޓކުރާ ޮކނެްޓްނޓް ިގނިްތކުރުމިާއ ދަރަޖަަކނޑައެޅުމުެގ 

ނޑު  ަތްއ މިންގަ

 
 

 . 1 ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފާަރތް

ންްސ ލައަިސ، ހުށަަހޅާ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް  ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ، ޑިސްކްލެއިމަރއަކާ ނުލައި

 .  ދޫކުރެވޭ ފަރާތެވެ

 

  

ނޑައެޅުން      . 2 ގިންތި ކަ
  

ނޑައެޅުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތާަފތު އުމުރުފުރައިގެ ިވސްނުމުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި ، ގިންތި ކަ

އެ ކޮންޓެންޓަށް އެކަށީގެންވާ އުމުރުފުރައަށް އެ ، ކޮންޓެންޓުގެ މައުޟޫޢުތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި

މިއީ ކޮންޓެންޓު އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގައާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .  ންޓުން އަމާޒުކުރުމެވެކޮންޓެ

 .މަރުހަލާގައާއި ބްރޯޑްކާސްޓުްކރާ ވަގުތަށް ބިނާކޮށް ގެންގުޅޭ މިންގަނޑެކެވެ

 

  

 . 3 ދަރަޖަކުރުން

  

، މިދަރަޖަތަކަކީ. ރުފުރައަށެވެ އުމ3ުދަރަޖަކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ، ދަރަޖަކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

އެކޮންޓެންޓަކާގުޅޭ އުމުރުފުރައްެއ ، ވަކިކޮންޓެންޓެއް އެކަށީގެންވަނީ ކޮން އުމުރުފުރައަކަށްތޯ ަބލައި

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ހަމަތަކެވެ  . ކަ
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 . 4 ދަރަޖަތަކުގެ ގިަޑތައް
  

ނޑައެޅުމާއި ދަރަޖަ ކުރުމުގައި ތިރީގައި ދަރަޖައެއް .  ދަރަޖަ ހިމަނަވަންވާނެއެވ3ެ މިވާ ގިންތި ކަ

 . އިތުރުކުރެވޭނީ އިންފޮރމޭޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

 

  
ނޑު 5ފަތިހު   އާ ދެމެދު ފޮނުވާކޮންޓެންޓީަކ 8:30ން ފެށިގެން ރޭގަ

ހުރާިހ އުމުރުުފރައެއްގެ މީހުންނަށްވެސް އެކުގައިތިބެގެން އަޑުއެހިދާނެ 

 . ޓެންޓަށް ވާންވާނެއެވެނުވަތަ ބެލިދާނެ  ކޮން

   ) ހ(

    
ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާވުަގތުގެ ތެރޭގައިކުއްލި ޚަބަރިާއ )ހ(މިމާއްދާގެ 

އެ ޚަބަރެއް ނުވަތަ ، ކުއްލި އެންގުންތައް ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ

އެންގުމެއް ގެނެސްދޭން ފެށުމުގެ ކިުރން އެހުންތެރިން ނުވަތަ 

 .ދަރަޖައިގެ އިންޒާރު ގެނެސްދޭންވާނެއެވެބެލުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް 

   ) ށ(

    

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތައް  . 5 ކުޑަކުދިންނަށް ކަ

  

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ޮފނުވާ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމުގައާއި ، ކުޑަކުދިންނަށް ކަ

 .އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި

 

  

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކުރިެވފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ފޮނުވާ އިޝްތިހުާރތަކާއި 

ނޑިއަށް ނުވަތަ ވިސްނުމަށް ، ހުށަަހޅާ ޕްރްޮގރާމްތަކަކީ އެކުދިންގެ ސިކު

، އަސަރުކުރާނެ އިޝިްތާހރުތަކާއި ްޕރޮގްރާމްތަކެއްކަމަށް ބަލައި

އްޗެހި ރޭގަޑު އެކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށްފާނެކަމްަށ ބެލެވޭ ެއ

 . ގެ ފަހުން ނޫނީ ނުފޮނުވުނ8:30ް

   ) ހ(
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ނޑު ، ކުޑަކުދިންބަލަންކަމުނުދާ ކޮންޓެންޓު  ގެ ަފހުން 8:30ރޭގަ

،  ވުމާ އެކުގައ8:30ިހަމަ ، ފޮނުވަން ހުއްދައޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ވަގުތުކޮޅެއްގެ ،  ކުޑަކުދިން ބަލަން ނުޖެހޭ އެއްޗިހި ދައްކަން ނުފަށާ

 .ގެނައުން، ކުރުމެއް އެދެމެދަށްލަސް

   )ށ(

    

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އާންމުކޮށް ކުޑަކުދިން ނިދާ ގަޑިތަކަށްވުރެ 

ޓީވީ ބަލަން ނުވަތަ ރޭޑިއޯ އަޑަުއހަން ، ލަސްވަންދެން ހޭލާ ތިބޭނެކަމާއި

، އެދުވަސްތަކުގައި، ތިބެދާނެކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޤަބޫލުކޮށް

އެގަޑިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ، ށަަހޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިއެގަޑިތަކުގައި ހު

 .ދަރަޖައިގެ  އިންޒާރުތައް ގެނައުން

   ) ނ(

    

ބަންދުދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނުން ފެށިގެންގޮސް މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތާ 

ނޑު   ާއ 8:30ހަމަޔަށް އަދި މެންދުރުފަހުން ފެށިގެންގޮސް ރޭގަ

އާަހ ޓީވީ ބަލަންތިބެދާނެކަމަށް ހަމަޔަށްވެސް ކުޑަކުދިން ރޭޑިއޯ އަޑު

އެގަޑިތަކުގައި ޮފނުވާ ކުޑަކުދިންނާ ނުގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ، ޤަބޫލުކޮށް

 .  ގެނައުންދަރަޖައިގެ އިންޒާރު، ވުމުގައިފޮނު

   ) ރ(

    

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގައި  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކިާއ 

ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގިައ ،  ހިމަާޔތްކުރުމަށާއިޅަޒުވާނުންގެ ޙައްޤުތައް

ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ، އެމީހުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭނެގޮތެއް ނުހެދުމަށާއި

 .އެމީހުން ފާހަގަވެގެން ދާނޭގޮތެއް ނުހެދުމަށް އިސްކަންދިނުން

   ) ބ(
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ކުޑަކުދިންގެ ގަޑީގައި އެޚަބަރު ، ކުއްލި ޚަބުަރ ގެނެސްދިނުމުގައިވެސް

އާންމު މަސްލަޙަތު އެގޮތްަށ ނިޔާނުކުރާާހ ، ނެސްދޭކަމުގައި ވާނަމަގެ

ކުޑަކުދިންނަށް ިބރުވެރިކަމާއި ާހސްކަން އިޙްާސސުްކރަން ،  ހިނދަކު

 .އެ ޚަބަރު ގެނައުން، ނުޖެހޭގޮތަށް

   )ޅ(

    

 . 6 ހަރުކަށިކަން
    

ބަހުގެގޮތުން ނުވަތަ ، މުގައިޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމުގަޔާއި ފޮނުވުމުގައާއި ބްރޯޑާްކސްޓްކުރު

، އަމަލުގެގޮތުން ހަރުކިަށކަމާއި ހައްދުފަހަނަައޅާފައިވާގޮތް ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިނުމުގައި

އަންނަނިވި ، ގެނެސްދެވޭގޮތަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައި،  ހާލަތަށާއި، މައްސަލައަށާއި، ވަގުތަށާއި

 : ކަންކަމަށް ސަމާލުވުން

 

  

ގްރާމްތަކުގައި ހިމެނޭ ހަރުކަށިއަމަލާއިބަހުރުވަ އީެއ އެންމެ އެކިއެކި ޕްރޮ

އަދި .  ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި   އެއްވެސްހާލެއަްގއި ދޭހަކޮށް ނުދިނުން

އެއީ އެވަގުތެއްގައި ހުށަަހޅައިދޭ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތަށްބަލާފައި ގެނެސްދޭން 

 . ޖެހިގެން ގެނެސްދޭ އެއްޗަކަށް ނޫނީ ނުހެދުން

   ) ހ(

    

ވިދިވިދިގެން އަންނަ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ަހރުކަށި އަމަލު 

އެކަމުގެ ސަަބބުން ކޮށްފާނެ ، ނުވަތަ ހަރުކިަށ ބަްސ ހިމެނޭކަމަށްވާނަމަ

އަދި ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ . އަސަރަކަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުން

ރާމްތައް ސްިލސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރުކަށި ބަހާއި އަމަލު ހިމެނޭ ޕްރޮގް

 .ހުށެަހޅުމުން ދުރުހެލިވުން

   ) ށ(
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އެކިއެކި ފިލުްމތަކިާއ އެކިއެކި އިޝިްތހާރަުތއް ުހށަހަޅައިދޭ އިރުގައިވެސް 

އިެފްލމުގައި ނުވަތަ ހުށެަހޅުމުގައި ، ހަރުކަށި އަމަލާއި ހަރުކަށި ަބހުރުވަ

ވަކިން އިންއެ، ހުންނަ ވަގުތު އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް

އެތަންކޮޅު ނަގާ އިޝްތިހާރެއްގައި އަލުން އެފަދަ ތަންކޮޅެއް 

އެބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތާއި ާމހައުލު ަތފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ، ހިމަނާއިރުގައި

އެފަދަ އިޝިްތހާރުތައް ، ވިސްނޭ ވިސްނުންވެސް ތާަފތު ވެދާނެކަމަށްޓަކައި

 .ކުރުންތައްޔާރުކުރާއިރުގައި ބުނެވިދިޔަ ވިސްނުމަށް ރިޔާއަތް

   ) ނ(

    

ހަރުކަށި އަމަލާއި ހަރުކިަށ ބަހުރުވައާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ނުހަމަ އަޚްލާގީ 

ނޑު ތައް ހިމެނޭ ކަންކަން ދެއްކުމުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ެއއީ މިންގަ

 .ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި ދޭހަވާ ގޮތަށް އެކަމެއް ހުށަނޭޅުން

   )ރ(

    

، އްކުމުގައި ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުގައި އެއީމީހުން މަރުވާ ހާލަތްތައް ދެ

އިރުއިރުކޮޅުން ، ގުދުރަތީ މަރެއްވިޔަސް އަދި ގަތުލެއްކަމުގައިވިޔަސް

އެކަމެއް ، ކަމާގުޅޭ ދިގު ތަފްސީލުތައް ގެނައުމާއި، އެދެއްކުމާއި

 .ތަކުރާރުކުރުމާއި މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމުން ދުރުހެލިވުން

   )ބ(

    

ރޒް އަދި ފެކްޗުއަލް ޕްރޮގްރާމަކީކަަރންޓް އެ، ޚަބަރާއި އޭގެ ، ފެއާ

، ޒާތުގައިވެސް ހަރުކަށި އިބާާރތާއި ހަރުކަށި އަމަލު ހިމެނިގެން ހިގައިދާނެ

ނުވަތަ މީހުންނަށް ކަންބޮޑުވުމާއި ހާްސކަން ގެނެސްދޭ ކަންތައްތައްކަމުގައި 

ކޮށް ނަމަވެސް ހަރަުކށި އަމަލެއް ހިނގާފައިވަނި. ވެދާނެކަމުގައިޤަބޫލުކުރުން

، އެހުންތެރިންނަށް ނުވަތަ އެމީހުންގެ ބެލުންތެރިންނަށް ފަޭސހަކޮށްދޭން

، އެމީހުންގެ ވެށި އެހުށަހަޅައިދެވެނީ، އެކަން އެއިން އުނިކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ

   )ޅ(
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އާންމު މަސްލަހަތު ނިޔާކުރާ ، އޮޅުވާލައިގެންކަމުގައި ވެދާނެތީ

ދިޔަކަމެއްކަމުގައި އެއީ ކިތަންމެ އަނިޔާވެރިކޮށް ހިނގާ، ހާލަތްތުަކގައި

އަދި ހަރުކަށި އަމަލާއި ވޭނާއި .  އެވާހަކަ ހުށަަހޅައިދިނުން، ވީނަމަވެސް

. އިދިނުންއިޙްސްާސގެ ނަތީޖާއަކީ ދެރަ ނަތީޖާއެއްކަން މީހުންނަށް ވިސްނަ

ލު ހިމަނާނެ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ނޫސްވެރިންގެ އެހެންނަމަވެސް ތަފްސީ

.ގެ ވިސްނުމަކުން އެކަމާމެދު ވިސްނުންވިސްނުން ބަހައްޓައި ނޫސްވެރިކަމު

    

   )ފެހިކުލަ(އާންމު  )ހ(   
    

 
. މިދަރަޖައިގެ ހުންނާނީ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ެއކުގައި ބަލަން ކަމުދާ އުފެއްދުމެވެ    

ވަަތ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ނު، ނުވަތަ ބިރެުވރި، މިދަރަޖައިގިައ ޖިންސީ

 .ބަހުރުވައިގެ ގޮތުން އެކަށީގެނުްނވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންެޓއް ނުުހންނާއެވެ

     

     )ނޫކުލަ (15+ )ށ(   
       

،  އަހަރާދެމެދުގެ  ކުދިނ18ްއަހަރިާއ  15މިދަރަޖައިގައ ހުންނާނީ      

. ން ކަމުދާ ކޮންޓެންޓެވެއެކުދިންގެ އާއިލާގެ ބޮޑެތިމީހުންނާ އެކު ބަލަ

ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ނުވަތަ ، ނުވަތަ ބިރުވެރި، މިދަރަޖައިގައި ޖިންސީ

 .ބަހުރުވައިގެ ގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ކޮންޓެންޓެއް ނުހުންނާއެވެ

      
    )ރަތްކުލަ (18+ )ނ(    

              
            

 
 

ގައި ހުންނާނީ އަށާރަ އަހަރުގެ ުކދިން ނުވަތަ އެއުމުރުން މަތީގެ މިދަރަޖައި     

އަދި ، މިދަރަޖާގައި ޖިންސީ. ބޮޑެތީިމހުން ބަލަން ކަމުދާ ުއފެއްދުމެވެ

   ) ކ(
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އެކަމާ ގުޅިގެން ހިނގާ ، ކުޅިވަރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ދައްކާއިރުގައި

އެކިއެކި ހަރަުކށި އަމަލުތަކިާއ ނޭތްގާނީ އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ އެހާ ގިނަ 

 .އެހާ ދިގުކޮށް ނުދެއްކުމަށް އިސަްކންދިނުން، ގިނައިން ތަކާުރރުނުކޮށް

މިދަރަޖައިގެ . ބަހުރުވައިގެ ގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ އެއްޗެއް ނުހުންނާއެވެ

 . ބޮޑެތިމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ކޮންޓެންޓެވެ، ކޮންޓެންޓަކީ

     

    

ބަރަުތއް ގެނެސްދޭ ފަރްާތތަކުންނާއި ކޮމެންޓަރީ ކުޅިވަރެުގ އެކިއެކި ޚަ

ހުށަަހޅައިދޭ ފަރާތްތަކުން ވަކި ކްލަބެއްގެ މޮޅުކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ވަކި 

ހަގީގަތާ ޚިލާފަށް ، ބަޔަކު ކަންތައްކުރާގޮތުގެ ރަނގަޅު ކަމުގެ މައްޗަށް

 . ސިފަކްޮށ ނުދިނުން

   ) އ(

    

 . 7 ދަރަޖަކުރުމުގެ އުސޫލިާއ ނިޝާން

   .ދަރަޖަތަކުގެ ތަފްސްީލ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 

 . 8 ވަކި ޗެނަލެއް ވަކި ދަރަޖައަކަށް ކްލެސިފައި ކުރުން

   

މިއެއްބަސްވުން ، މިޖަދުވަލުގެ އެހެންމާއްދާތައް އެހެން ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު ، އާއެކުއިންފޮމޭޝަނުގެ ހުއްދަ، ކަ

ނޑައެޅުމުގެ  ވަކި ޗެނަލެއް އެއީ ވަކި އުމުރުފުރައަކަށް ޚާއްސަ ޗެނަލެއް ކަމުގައި ކަ

 . ފުރަޞުަތ ލިައސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ިލބިގެންވެއެވެ

 ___________ 
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 ަހތުަރަވަނ  ަޖުދވުަލ

 

  މިްނަގނޑުބްޯރްޑާކްސުޓުކރުުމެގ ސޫުލީކ 
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 :ަހތަރުވަނަ  ަޖދަުވުލ

ނޑުބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ސުލޫކީ    މިންގަ
   

، ނުވަތަ ޕްރޮގާރާމަކީ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ކޮންޓެންޓަކީ

ނޑު ހަމަތަކާއި ، ތައްމިންގަނޑުއެޕްރާގްރާމު ހުށަަހޅައިދޭ  ތަކުގެ މިންގަނޑުއަންނަނިވި މައިގަ

 .  ވާ ކޮންޓެންޓަށް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަށް ވާންވާނެއެވެދާއިރާގެ ތެރޭގައި ިހަފހައްޓާފައި

 

  

ނޑުމުޖުތަަމޢުގެ އަދަބު އަޚްލާޤުގެ ާއންމު : ފުރަތަމަ ަހމަ   ގެ ދާއާިރ މިންގަ

  

، ޕްރޮގްރާމުތައް ހުށެަހޅުމުގަޔާއި ޕްރޮގްރާމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގަޔާއި ހަުށހެޅުމުގައި

ނޑު މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚްލާޤުގެ އާންމު ތައްކަމަށް މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަމީހުން މިންގަ

ނޑުގަބޫލުކުރާ  އަދި ، އެޕްރޮގްރާމްތައް ބެހެއްޓުމަށް، ތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިމިންގަ

އެޕްރޮގްރާމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގަޔާއި ހުށަހެޅުމުގައި  ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން 

 . ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ

  

   

ނޑު     ަތއްމިންގަ

   

މިހަމަޔަށް އަމަލުކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ އެއިރެއްގެ ހާލަތަށާއި ެއއިރެއްގައި 

ނޑުމުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚްލާގުގެ  ނޑުތައް ކަމަށް ގޫަބލުކުރާ މިންގަ ތައް މިންގަ

މުޖުތަމަޢުގެ އަހުލުވެރިންގެ އާންމު ، ބަހުގެ ހަމަތަކަށާއި، ހުރި ނިސްބަަތށާއި

ނޑުވިސްނުމުގެ  ދީނުގެ ހަމަތައްކަމަށް އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރާ ، ތަކަށާއިމިންގަ

 . ސަގާފަތަށް ަބލަންވާނެއެވެ، ހަމަތަކަށާއި

   ) ހ(
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އެޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސްކަހަލަ ަހރުކަށި އަމަލުތަކެއް ހިމެނިގެންވާނަމަ 

ކަށި ނުވަތަ ހަރު، ހުރިކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާ ނުގުޅޭ އަމަލުތަކެއް

ބަހުރުވައެއް ުހރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ ގިނަބަޔަކަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ވީވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަމުގެ އިންޒާރު ، އުދަގުލެއް ވެދާނެކަމެއް ހިމެނިގެންވާނަމަ

އެއިންޒާރަކީ ވަކިން ޚާއްސަކަމަކަށްދެވޭ . ދުރާލާ ދޭންވާނެއެވެ

ރުދިނުމުގައިވެސް އެއްވެސްކަަހލަ އަދި އެއިންޒާ. އިންޒާރަކަށްވާންވާނެއެވެ

އެގޮތުންދެވޭ ތަފްސީލަކުންވެސް ، އެއީ. ތަފްސަީލކްަށ ގޮސްގެންނުވާނެއެވެ

 .ބަޔަކަށް އުނދަގުލެއް ވެދާނެކަމަށްޓަކައެވެ

   ) ށ(

   

  ޤާނޫނާއި ގަވާއުިދގެ ދާއިރާ : ދެވަނަ ހަމަ

  

، ނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިޤާ، ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގަޔާއި ހަުށހެޅުމުގައި

ނުވަތަ އެޤާނުނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސްލަހަތުތަަކށް 

އެޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމަށާއި ހުށެަހުޅމަށް ލައިސަންސް ، އުނިކަންނާންނާނޭ ގޮތުގެމަތިން

 .  ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ސަމާލުވާންވާނެއެވެ

  

  

ނޑުމިން    ަތއް ގަ

މުޖުތަމަޢު މުޖުތަމައެއްގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިދިނުމުގެ އަސާސީަކ އެމުޖުތަމައެއްގެ 

ކުރެވޭ ފާރާތްުނ ލައިސްަނސް ދޫ، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާދުތައްކަމުގައި ވާތީ

 .  ނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެއެވެއެޤާނޫ

   ) ހ(

    

، އިރުގައި ޖިނާއީ ހަރަކާތްތަކާއި ޖިނާއީ އަމަލުތައް އެއީޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހަޅާ

، މޮޅުކަންކަންކަމުގައި ނުވަތަ އެންމެރަނގަޅު ކަންކަންކަމުގައި

   ) ށ(
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 . ދައްކައިގެންނުވާނެއެވެ

    

އެކުށް ކުރަން ، ކުށެއްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް

 .ޭސހަ ވެދާނެގޮތަކަށް ދައްކައިދީގެން ނުވާނެއެވެފަޭސހަކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ފަ

   )ނ(

   

ނުވަތަ މީހުން މެރުމުގައި ނުވަތަ މީހުންނަށް ، މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމުގައި

އެކިއެކި ތަދާއި ވޭންދިނުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ އުކުޅުތަކިާއ އަލަށް 

ނުވަތަ ، ހަވާނެހާ ސާފޮުކށްެއކަންކަން ކުރުމަށް ަފސޭ، ތައާރަފުކުރެވޭ އުކުޅުތައް

. އާންމުއުސޫލަކުން ގެނެސްދީގެންނުވާނެއެވެ، އެކަމަށް ހްިތވަރުދެވޭ ގޮތަކަށް

އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ ހާލަތްެއގައި މުޖުތަމަޢުގެ މަސްަލހަތުއޮތީ 

 . އެކަންކުރެވިދާނެއެވެ، ށްވާނަމަކަމަ، ތެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައިއެކަންހިނގި ގޮ

   )ރ(

    

ނޑުމުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ސުލޫކީ  ތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ދިރިއުޅާުމ މިންގަ

، ކުށުގެ އަމަލުތަކާއި، ޚިލާފު ދިރިއުޅުންތައް ދިރުއުޅޭމީހުންގެ އަމަލުތަކާއި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ، ޑަްރގުބޭނުންކުރުމާއި، ހަރުކަށި އަމަލުތަކާއި

ނުވަތަ ، މުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފެންނަގޮތަށްކަންކަރަގަޅުކަން، މަލުތައް އެއީއަ

ރުހޭެވ ނުވަތަ އެދެވޭ ކަންކަންކަމުގައި ދޭހަވާގޮތަށް ޕްރޮގާްރމްތަކުގައި ، އެއީ

 .ދައްކައިގެންނުވާނެއެވެ

   )ބ(

   

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގައި އަމަލުކުރާގޮތްތަކީަކ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ ތަފްސީލުތައް 

އަދި އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ . އި ހުށަަހޅައިގެންނުވާނެއެވެޕްރޮގްރާމެއްގަ

 .ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައިވެސް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ދައްކައިދީގެން ނުވާނެއެވެ

   )ޅ(

    

ކުޑުަކދިންނަށް ، އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލުމާއި    ) ކ(
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ޅަފަތުގައި ކުދިން މެރުމާގުޅޭ ، މާތާއިޖިންސީ ގޯނާކުރުމާގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫ

އަދި އެއިންކަމެއް ކުރްުނ ، ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު ނުފޮނުވުމާއި

. ރަނގަޅުކަމެއްކަމެއް ދޭހަވާ ބާވަތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއްވެސް ނުފޮނުވުން، އެއީ

  

  މީާހެގ އަބުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ : ތިންވަނަ ަހމަ

   

ގްރާމްތައް ހުށެަހޅުމުގައާއި އުފެއްދުމުގައި މީހުންގެ އަބުރުގެ ރައްކާތިެރކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޕްރޮ

 . އިޙްތިރާމްކުރުމަކީ ބްރޯޑާްކްސޓަރުން އުފުލަންޖެހޭނެ ޒިންމާއެކެވެ

  

ނޑު   ތައް  މިންގަ

   

 މީހުަކ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ ޓެލެވިޜަން މެދުވެރިކޮށް،  ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ]އަބުރާ ެބހުން[

އެދޮގު ނުވަތަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ، ބުނާ ދޮގަކުން ނުވަތަ ހާމަކުރާތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތަކުން

ނުވަތަ އޭނާއަށް މުޖުތަމަޢުގައި ލިބިހުރި އިޙްތިރާމަށް ނުވަތަ ، ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ޤަދަރަށް

 މިއިބާރާތުގެ ]ންއަބާުރ ެބހު[. އެމުޖުތަމަޢު އޭނާއާމެދު ދެކެއުޅޭގޮތަށް ަބދަލުއައުމަށެވެ

 . ތެރޭގައި  އަންނަނިވި ކަންކަމެއް ނުހިމެނެއެވެ

  

   

ނުވަތަ ބުނާ ތެދު ، ދޭ ތެދުމަޢުލޫމާތު، ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް

 .  ބަސް

   ) ހ(

   

ނުވަތަ ރްައޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ، ޝަރުއީ މަޖިލީހެއްގައި

 . ލީހުގައި ދައްކާ ވާހަކައެއް އެގޮތަށް ގެނެސްދިނުންޚާއްސަ މަޖި

   ) ށ(

   

ނުވަތަ ، އުެބނި އެއްޗަކީ، ތެދުހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތުްކރުމަށްފަހު

، އާންމުންނަށް އެނގެންޖެހޭ، ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، އެދިން މަޢުލޫމާތަކީ

 . ޢުލޫމާތަށްވުންށް ނުވަތަ މަވަތަ އެނގެން ޖެހިދާނެ އެއްޗަކަނު

   ) ނ(
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ގާނޫނީ ވާޖިބެއްގެ އަދާކުރުމުގައި ބުނާބަސް ، ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރާމީހަކު

 . ނުވަތަ ދެވޭ މަޢުލޫމާތު

   ) ރ(

    

ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ުހއްދައާއެކު ކޮށްފައިވާ ، ގާނޫނީ ފަރާްތތަކުން

 . ތަޙްޤީޤެއްގެ  ރިޕޯޓުގައިވާ ވާހަކަ

   )ބ(

    

ޝަރުއީ މަގާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ މަސްއޫލިއަްޔތެއްގެ 

ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ، އާންމުންނަށް އަންގަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަށްވުމާއެކު، ދަށުން

ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތި ، އޮޅުންފިލުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްފަހު

 . ބަސްދޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ބުނާ ެތދު

   )ޅ(

    

   ) ކ( . އެޑިޓަރުގެ ދިފާޢުގެ ާދއިރާގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށްވުން

    

   )އ( . ރުހުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށްވުން

   

  

   އާންމުންގެ ޝުައގުވެރިކަމެުގ ދާއިރާ: ހަތުަރވަނަ ހަމަ

  

ަދ އެހެނިހެން ފްެކޗުއަލް ޚަބަރާއި ކަަރންޓްއެފެއާޒްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެކިއެކި އެފަ

ޕްރޮގްރާމް ުހށަހެޅުމުގައި އަދި އުފެއްދުމުގައި ތަފާތު އެކިއެކި ޚިޔުާލތައް އުފެދަިފއިވާ 

މައްސަލަތާަކިއ އާންމުންގެ ަޝއުގުވެރިކަމާއި މަސްލަހަުތ އެކަމުގައި ހިމެނިގެންވާ މުހިންމު 

 ވިސްނުންތަކުގެ ނުވަތަ ތާަފތު އެކަމަކާ ގުޅިފައިވާ ތާަފތު، މައްސަލަތައް ގެނެސްދިނުމުގައި

ނުވަތަ އެފަދަ . ހިޔަނީގެ ޚިޔާލަުތކަށް އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގައި ފުރުސުަތ ދޭންވާނެއެވެ

އެންމެ . ފުރުސަތުތްައ ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކްަތކުރަންވާނެއެވެ

  



 81

ނޑިވަޅުގައި އެކަމާ ގުޅޭ  ތާަފތު ޚިޔާލުތައް ރަނގަޅުގޮތަކީ އެފަދަ ޚިޔާލުތައް ހުށެަހޭޅ ދަ

ދެން އެންމެ ، ނުވަތަ އެހެން ނުހެދިއްޖެނަމަ، އެހެންހެދެން ނެތްނަމަ. ގެނެސްދިނުމެވެ

ނޑެންީސ، ރަނގަޅުގޮތަކީ ނޑިވަޅުގެ މުޢާލާތް ނުކެ ، އެފަދަ ޚާިޔލުތަކުގެ ޝުައގުއޮތް ދަ

 . އެހެން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެޚިޔާލުތައް ހަުށހަަޅއިދިނުމެވެ

   

ނޑު    އް ަތމިންގަ

   

ރޒްގެ މައްސަލަތަކާއި އްެއގޮތަށްވުރެ ، ސިޔާީސ މައްސަލަތާަކއި ަކރަންޓް އެފެއާ

ނުވަތަ މީހުންގެ ސަމާލުކަމާއި ، ގިނަގޮތަށް އެއާމެދު ދެކެވިދާނެކަންކަން

، ފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައިޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިދާނެފަދަ ޚިޔާލުތާަފތުވުން އު

 .ކަށް ނުޖެހުމުގެ އުސޫލުގެންގުޅެންވާނެއެވެމަހަމަކަމާއި ވަކިފަރާތަހަ

   ) ހ(

    

އާންމު ރައްޔިތުން ޝައުގުވެރިވާ މައްސަަލތަކުގައި ހިމެނޭ ތަފުާތ ދާއިރާތަކަށް 

ނޑުފުރުސުަތ ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފުރުސުަތދޭނެ  ނޑައެޅުމަކީ މިންގަ ަތކެއް ކަ

ސްޓަރުން އެހެންކަމުން ބްރޯޑްކާ. ފަޭސހަކަމަކްަށ ނުވެދާނެއެވެ

މަސައްކަތްކުރަންވާނީ އެފަދަމައްސަލައަކާ ގިުޅފައިވާ ހިުރހާ ޚާިޔލުތަކްެއ ނުވަތަ 

އެކަށީގެންވާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ، ހުރިހާ ފާަރތްތަކެއްގެ ޚިޔުާލތަކެއް

މިކަންކުރެވޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައަކްަށވެސް އެމައަްސލައިގެ . ގެނެސްދިނުމަށެވެ

މިކަމުގައި އާންމު ، ންކަމަށް ރިޢާއަތްކޮށްގެންކަމާއިތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަ

 .އުސޫލެއް ނުގެންގުޅެވޭނެކަން ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ

   ) ށ(

    

ފެކްޗުއަލް ްޕރޮގްރާމްތަކާއި ވަކި މީހެއްގެ ނުވަތަ ވަކިކަމެއްގެ މައްޗަށް 

 ބިނާކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓްރީފަދަ ޕްރޮގްރާމްތްައ

 .   ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހަތަރު ވަނަ ހަމަޔަށް ތާަބވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެވެ

   )ރ(
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   ތެދު ަމޢުލޫމާތައްވުން : ނަ ހަމަވަފަސް

   

ރޒް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަފާތު ެފކްޗުއަލް  ޚަބަރާއި ކަރަންޓްއެފެއާ

އޭގައި ހިމެނިގެންވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެދުކަމާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އޭގައި ތެދު ހިމެނިގެންވާ އަދި 

އެޕްރޮގްރާމްތައް ހަުށހަޅަންވާނީ . މެދު ސުވާލު ނުއުފެދޭނެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ

ވަކި ފާަރތެއްގެ ނުފޫޒު ނުހިމެނޭގޮތަށް ހަމަހަމަ މިންގަޑަކުން ، ވަކިފަރާތަކަށް ލެނބުމެއްނެތި

 . ކިރާލެވޭ އޫުސލުންނެވެ

  

   

   ަތއް ނޑުމިންގަ

   

ވަކިކަމެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ނުކުތާއެއްގެ ދޮގުތެދާ މެދު ޝައްކު ުއފެދިއްޖެނަމަ 

ލޭިބ އެންމެ އަަވސްފުރަުސތުގައި ، ނުވަތަ ދޮގެއް ހަުށހެޅިއްޖަެކމުގައި ވާނަމަ

 .އެކަން  ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ، ހާމަކޮށް، އެކަން އެގޮތަށް ހިގައިފިކަން

   )ހ(

    

އެކަމެއް ހިގިގޮތް ނުވަތަ އެއްޗެއް ާސބިތުނުވާ ،  ހިގިކަން އެގޭއެކަމަކުކަމެއް

.  މުއުތަބަރުކަމަށް ޔަގީންކުރެވޭ މަސްދަރަކަށް ހަވާލާ ދެވެންވާނެއެވެ، ހާލަތެއްގައި

   )ށ(

    

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެކިއެކި މައުލޫމާތު ުހށެަހޅުމުގައި މީހުންނަށް އެގެންއޮތް 

ނުވަތަ މަގްބޫލު ސަބަބްެއ ނެތް ގޮތެއްގައި މީހުންގެ ، މަށްހަގީގަތެއް އޮޅުވާލު

ހިތްތަކުގައި ބިރާއި ާހްސކަން އުފެދޭގޮތަށް ޕްރޮގާްރމްތައް ހުށެަހޅުމުން 

 .ދުރުވާންވާނެއެވެ

   )ނ(

    

ރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމުގައި އެފަދަ ، ޚަބަރާއި ަކރަންޓް އެފެއާ

ޚަބަރާއި ، ގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއިޕްރޮގްރާމްތައް އުފައްދާ ފަރާތަްތކު

ރޒް ޕް ރޮގްރާމްތަކުގެ އޮއްޓަރުގެ ހަރުދަނާކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ކަރަންޓް އެފެއާ

   )ރ(
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އެކަންކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަށް އެކަންކުރުމަށް އޮތް މިނިވަންކަމަށް ހުރަސޭްނޅޭނޭ 

 .ިފޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ، ގޮތަށް އެކަންކުރުމަށް

    

އެކަމާގުޅިގެން ފަާހގަކުރެވޭ ، ކަމެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ޙަޤީޤީ ނުކުތާތައް ވަކިން

ފާހަގުަކރެވޭގޮތް ، ޚިޔާލާއި ތްަހލީލުތަކާއި އެއަށްދެވޭ ކޮމެންޓްތައް ވަކިން

އެ ދެބައި އެއްކޮށްގެން ޙަޤީޤަތެއްގެ ގޮތުގައި . ހަދައިދޭންވާނެއެވެ

 . ދައްކައިގެންނުވާނެއެވެ

   )ބ(

    

ރޒް އާއި ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ޚަބަރާއި ކަަރންޓް އެފެއާ

ސްައހަ މުޢުތަބަރު ، ނުވަތަ ލިބޭ މަޢުލާޫމތުގެ މަސްދަރަކީ، މަޢުލޫމާތު ދޭަފރާތަކީ

 . ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވަތަ މަސްދަރެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

   )ޅ(

   

   އިންސާފުވެރިވުން  : ހަވަނަހަމަ

   

އެޕްރޮގްރާމުތައް އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިވާ ، ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމުގައާއި ހަުށހެޅުމުގައި

ފަރާތްތަކާ ެމދު ނުވަތަ އެޕްރޮގްރާމުތައް އުފެއްދުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ 

މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، އަދުލުވެރިކަމާއެކު، ފަރާތްތަކާމެދު

 . ދޭންވާނެއެވެއިސްކަން

  

   

ނޑު     މިންގަ

   

ނެއް ނުވަތަ މީހަކު އިންޓަވިއުއެއްގައި ދައްކާ މީހަކު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ދޭބަޔާ

ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގާދިޔަގޮތް ދައްކައިދޭގޮްތ ، ވާހަކަ އޮޅިގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް

އެއްވެސް އެއްޗެއް ، އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި، އޮޅިގެންދާގޮތަށް

ޕްރޮގްރާމުތައް އެޑިޓުކުރުމުގައި ކަންކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް . ނައިގެންނުވާނެއެވެހިމަ

   )ހ(
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އެބުނި ، އޮޅޭގޮތަށް ނުވަތަ  މީހުން އެމީހުންގެ ޚިޔާލުގެގޮތުގައި  ުހށަހަޅާކަންކަން

 .  އެއްޗެއްގެ އަސްލު ގެއްލޮޭގތަށް އެޑްިޓކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

    

ޕޮްރގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ،  ދޭފަރާތްތަކާއިޕްރޮގްރާމަކަށް މަޢުލޫމެާތއް

އަދި އާންމު . ފަރާތްތަކާމެދު އިންސާފުވެރިކްޮށ މުޢަާމލާތްކުރެވެންވާނެއެވެ

އެމީހުން އެޕްރޮގްރާމަކަށް ، މަސްލަހަތު އެގޮތަށް ނިޔާނުކުރާހާ ހިނދަކު

ގެ އެމީހުން، މަޢުލޫމާތުދެނީ ނުވަތަ ބައިވެރިވަނީ ކޮން ހައިސިއަްޔަތކުންކަމާއި

ނޑިއެއްކަން ނޑުދަ އެމީހުންނަށް ، ފަރާތުން ާހިސލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ލަ

 . އަންގައިދޭންވާނެއެވެ

   ) ށ(

    

އޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ ކަންއޮތްގޮތް ނޫން އެހެންގޮތެއް ދައްކައިގެން ނުވަތަ 

މަކަރާއި ހަީލތްހަދައިގެން އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ 

އާންމު ، އަދި މިއުސޫލަށް ޮއތް ހަމައެކަނި އިސްތިސްނާއީަކ. ގެންނުވާނެއެވެހޯދައި

އެނޫންގޮތަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ، މަސްލަޙަތު ެއކަމަށް ނިޔާކުރާ ހާލަތެއްގައި

 .  ބަލަންވާނެއެވެ، ފޮޓޯ ލިބެން ނެތްހާލަތެއްކަމުގައި

   ) ނ(

    

، ަހއްގެއްލިބިގެންވާކަން،ކުރުމަށްއެމީހުންގެ އަމިއްލަ ހިޔުާލފާޅު، މީހުންނަށް

. ެއހައްގަށް އިޙިްތރާމްކުރަންވާނެއެވެ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށް

   )ރ(

    

ނޑިވަޅަުތކާއި ާހްސކަން އުފެދޭ  މީހުންނަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ދަ

ނޑިވަޅުތަކުގައި ނޑިވަޅުތަކުގައި، ދަ ، ނުވަތަ ގެއްލުމާއި ނިކަމެތިކަމުގެ ދަ

އެމީހުންނަށް އޯގާތެރިވުމަށާއި އެމަޢުލޫމާތު ، އެމީހުންގެ ކަންކަން ގެނައުމުގައި

އެމީހުންގެ ހިތުގިައ އުފެދިދާނެ ނުވަތަ އުފެދި ހިނގަމުންދާނެ ، ގެނެސްދިނުމުގައި

   )ބ(
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 . ޝުއޫރުތަކަށް ރިޔާއަތްކުރަންވާނެއެވެ

    

 ހާލަތްތަކުންނާއި މީހެއްގެ ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ުނހަމަ ބޭނުންކުރެވިދާނެ

ނޑިވަޅުތަކުން ސަލާމަތްވެގެންވުމަށާއި މީހާ ނުހަމަ ގޮތަކުން ، ދަ

ނޑިވަޅުތަކާއި ާހަލތްތަކުން ސަލާމަތްވެގެންވުމަށާއި ، ލަދުގަންނަވާލާފަދަ ދަ

މީހަކަށް ނުވަތަ ކުއްޖުަކ ނުހަމަ ގޮތެއްގައި ކަމެއްގައި ހިމެނިގެންވާކަން 

ތްތަކުން ސަލާމަތެްވގެންވުމަށް މީހުންނަށާއި ނުހަމަގޮތުގައި ދައްކައިދޭފަދަ ހާލަ

ހްާއސޮަކށް ޒުވާންކުދިންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ، ކުދިންނަށް ހައްގެއް ލިބިދޭކަން

ލައިސްަނސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ، ލިބިދޭ އެފަދަ ޙައްޤުގެ ުމހިންމުކަން މާބޮޑުކަން

ކަމަށް އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެ. ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ

 . އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ

   ) ޅ(

    

މީހަކު އޭނާގެ ސާިޔީސ ވިސްނުން ގެންގުޅޭގޮތަކުން ނުވަތަ އެމީހަކު އައި 

އޭނާއަކީ ، ޖަމާއަތެއްގެގޮތުން ނުވަތަ އައި ރަށެއް ނުވަތަ ނަސަބެއްގެގޮތުން

 މެދު ނާއާނުވަތަ ތަފާތުކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށް ނުވަތަ އޭ، ނިކަމެއްޗެއްކަމަށް

އަދި .  އޭނާ ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެތަކަށްމީހުން ނިކަމެތިކޮށް ދެކެންވާނެގޮ

އޭނާއަކީ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވީތީ ނުވަތަ ވަކި އުމުރެއްގެ މީހަކަށްވީތީ 

ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ުނކުޅެދޭކަމެއް ހުރިމީހަކަށްވާތީ ނުވަތަ ވަކިކަހަލަ 

އޭނާއާ ދޭތެރޭ މީހުންދެކޭގޮތް ބަދަލުުކރުމަށް މަސައްކަތެއްކުރާ މީހަކަށާްވތީ 

ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައި އޭނާ ނިކަމެތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން ލައިސަންސް 

މިއުސޫލުގައި  އޮތް ަހމައެކަނި . ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން  ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ

 .    ހާލަތެވ3ެައންނަނިވި ،   ހާލަަތކ3ީއިސްތިސްނާ 

   ) ކ(
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ނޑިވަޅުތައް  ނުވަތަ ފެކްްޓ މުޅި ްނ ތެދު ހަގީގަތް ދައްކަންޖެހޭ ދަ

ނޑިވަޅުތައް  ނުވަތަ ؛ ހާމަކުރަންޖެހޭ ދަ

.i    

     

ރޒް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ފެކްޗުއަލް ޕޮްރގްރާމްތަކާއި ކަރަންޓް އެފެއާ

ނޑައެޅިގެން ރަނގަޅުގޮތް ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ  ޚަބަރުތަކުގައި ކަ

ނޑިވަޅުތައް  ނުވަތަ ؛ ދަ

.ii    

     

ޑްރާމާތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކިާއ ހެއްވާ 

، މަޖާކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ހަުށހެޅުންތްައ ުހށަހަޅައިދިނުމުގައި

ނޑިވަޅުތައް، އެކަމުގެ ނިސްބަތަށް  . އެކަންކަން ކުރެވޭ ދަ

.iii    

     

ނޑުގެ ވާހަކަދެއްކުމުގަ އި ނުވަތަ ހިަށގަނޑުން މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ ހިަށގަ

 ވާހަކަދެއްކުމުގައި އޭނާގެ އާޢިލާގެ އިވާ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ބައެއްގެވަކިވެފަ

މީހުންނަށް ހިތްދަތިކަން އިޙްސާްސކުރަންޖެހޭ ގޮތްަށ މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތައް 

. ލައިބްރަރީ ނުވަތަ އާކައިވްސް ފުޓޭޖްގެގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ސް ވަކި ކަމްެއ ވަކިގޮތަކަށް ުހށަހަޅައިދީގެން ނޫނީ އެކަން އާންމު އެހެންނަމަވެ

މަސްލަހަތަށަްޓކައި އާންމުންނަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނައިނުދެވޭނެކަމުގައިވާނަމަ 

 . އެކަމެއްކުރުމީަކ މިމާއްދާ ހުރަސްއަޅާކަމެއް ނޫނެވެ

   ) އ(
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 ފަްސަވަނ  ަޖުދވަލު
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 ަފސަްވަނ  ަޖދަުވުލ  

 ޕިޮއންްޓ ދިނާުމިއ ޕިޮއންްޓ އިުނކުރުުމގެ ތާވުަލ
 

 
 ޕޮއިންްޓ  ތަފްސީްލނަންބަރު
    

 +100 . މަސްދުވަހަށ6ްފުރަތަމަ ލިައސަންސް ދޫކުރާ އިރު ފުރަތަމަ  .1
    
ކުރިން ، އިންޓް ދަށްނުވާ ނަމަ އަށް ވުރެ ޕ50ޮ%އިރު ވާ މަސްދުވަހެއް ަހމ6ަކޮންމެ  .2

 .އުނިވި ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް
+ 

   
ހުއްދަދީފައިވާ ސަރަޙައްދު ނޫން އެހެން ސަރަޙްައދަކަށް ގަސްދުގައި  .3

 ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުން
5- 

    
 -10 ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަސީލަތްނޫން ވަސީލަތަކުން ބްރޯޑްކާސްްޓކުރުން .4

    
 -2 އިވާގޮތާއި ޚިލާފަށް ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވުންއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށަްފ .5

    
ނޑަައާޅފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަނޭޅުން .6  -5 އަހަރީ ރިޕޯޓް ކަ

    
 ބަޔާނުްކރާ ުއޞޫލަކާ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ .7

 ޚިލާފު އެއްވްެސ އެއްޗެއް ފޮނުވުން

30- 

    
ނުވަތަ މުވައްސަސާއަކުން ، އްވެސް ޤާނޫނަކުން ދޭ ބާރެއްގެ ދަށުންރާއްޖޭގެ އެ .8

 .އެކަށައަޅާ ގަވާއިދަކުން މަނާކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުން

5- 
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އެހެން ދީނެއް ފެތުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ، އިސްލާމް ދީން ފިޔަވައި .9

 .ފޮނުވުން

-15 

    
ޞްލެއްގެ މީހަކަށް ވީތީ އިހާނަތިކޮށް ހިތަޭފދަ އެއްވެސް ވަކި ދީނެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ނަ .10

 .އެއްޗެއް ފޮނުވުން

5- 

    
 -5 .އެއްވެސް ފުަރދެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަން ލިބޭ އެއްޗެއް ފޮނުވުން .11

    
މުރުފުރައެއްގެ ބަޔަކަށް އިޙުތިރާމް ކުޑަވާފަަދ  ޖިންސަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް އުވަކި .12

 .ނުވުންއެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮ

3- 

    
އޭނާގެ އަބުރަށް ، އެކާަމ އަޅުވައި، މީހެއްގައި ހިުރ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ފާހަގަކޮށް .13

 .ނުވަތަ އިންސާނީ ޤަދަރަށް އުނިކަން ގެންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުން

5- 

    
 -5 ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމަތާއި ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުން .14

    
ވިޔަފާރި މަރާުކއެއް ނުވަތަ ޮކޕީރައިޓެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް  .15

 ލިބޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޮފނުވުން

7- 

    
ޙީަޤޤަތެއް ނެތް ، މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަަކށް ކަންކަން އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ .16

 އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުން

5- 

 

  
 

  

ންސީ ގުޅުން ސިފަވާ މަންޒަރާއި އަޑު އަދި ޖިންސީ ގުނަވަންތައް ސިފަވާ ޖި .17

މަންޒަރާއި އަޑާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށްޓަކައި ޖިންސީ ގުނަވަން ސިފަކޮށްދޭ 

15- 
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ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ މަންޒަރާއި އެފަދަ މަންޒަރު ސިފަވާ އަޑު ހިމެނޭ 

 .އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުން

    
 -2 ނަމާދު ވަގުތު ވަދެއްޖެކަން އަންގާ ނުދިނުން .18

    
 -5 .އިންތިޚާބީ ކެންޕެއިނެއްގައި ސީދާ ވަކި ފާަރތެއް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރުން .19

   

 -5 އިޝްތިހުާރ ުކރުމުގެ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވުން .20

    
 -15 ސްޓޭޝަން ައއިޑެންޓިފިކަޭޝން ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން .21

    
 -3 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ހުއްދަ ނަގާފައިވާ ވަގުތައް އުނިއިތުުރ ގެނައުން .22

    
 -2 ކުށް އިސާްލހު ނުކުރުމާއި މަޢާފަށް ނޭދުން .23

    
 -5 ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރަންޖެހޭ ކޮންޓެންޓެއް ދަރަޖަ ނުކޮށް ފޮނުވުން .24

    
ނޑައަ .25 ޅަާފއިވާ ގަޑި ނޫން އެހެން ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރަންޖެހޭ ކޮންޓެންޓެއް ކަ

 ގަޑިއެއްގައި ފޮނުވުން

5- 

    
 -7 ބްރޯޑްކާސްޓުްކރި ކޮންޓެންޓް ރައްކާކޮށްފައި ނުބެހެއްޓުން .26

    
 -7 ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތުން ނަގާ ފީއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން .27

    
 -5 ލައި ނުގަތުންޖަވާބު ދާރީވާނެ ފަރާތެއް ނެތުމާއި ޝަކުވާ ބަ .28
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 -20 ކުއްލި ޙާލަތަްތކުގައި ސަރާުކރުގެ އިދާރާތަކުން އަންގާ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވުން .29

   
ޚިދުމަތް ހޯދާ ، ކޮންޓެންޓާއި ވަގުތާއި ތާވަލަށް އިތުބުާރކުރެވޭ އޫުޞލެއް ނެތި .30

 . ފަރާތްތަކަށް ޮއޅުންއަރާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓުުކރުން

10 - 

   

އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ، ތަގުރީރުތަކާއި،  ހައްދުފަހަނަައޅާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާއިދީނުގައި .31

 ގޮވާލާ ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުން

15- 

    

:  ނޯޓް

 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށަްފއިވާ 5މިއެއްބަސްވުމުގެ ، މިތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ* 

ނޑޭނެ ޙާލަ ނޑޭނެ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ އުސޫލުން ޕޮއިންޓު ކެ ތްތާަކިއ އެޙާލަތްތަކުގައި ކެ

 .ނިސްބަތެވެ

   
ނޑަން، މިހާލަތުގައި ހިމެނިގެންނުވާ ޙާލަތެއްގައި *  ކޮންޓެންޓު ކޮމީިޓއަށް ފެނިއްޖެ ، ޕޮއިންޓު ކަ

ނޑައި 10 ޕޮއިންޓާއި 3، ޙާލަތެއްގައި  ޕޮއިންޓުގެ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އެކޮމިޓީން ޕޮއިންޓު ކަ

 . އެވެސީލު މިތާވަލުގައި ހިމަނަންވާނެ ތަފްއޭގެ

      

 ____________ 
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 ަހވަަނ ަޖުދވުަލ

 

 މްިނަގނޑުއިޝިްތާހރު ުކރުުމެގ 



 95



 96

 

 ހަަވަނ ަޖދުވަލު 

ނޑުއިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ    މިންގަ

 

   

   އްިޝިތހާރާއި ޕޮްރގްރްާމ ތަފާތުކުރުން. 1

  
   

، ާފަހގަކުރެވޭ މިންވަރަށް، ކާ ދެމެދު ހުންނަ ތަފާތުޕްރޮގްރާމަކާއި އިޝްތިހަާރ

 . ްޕރޮގްރާމާ ތަފާތުކުރަންވާނެއެވެ، އިޝްތިހުާރ

   ) ހ(

    

 ]،ދެންނެވުން[، ޚަބަރުގައި ނުވަތަ އާންމު އިޢުލާނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ

 ]،ކުއިްލޚަަބރު[  ]،ޚްާއަސ ދެންނެވުން[ ]،ންގުންއްސަ އެޚާ[ ]،އުިޢލާން[

ދަ ބަސަްބހާއި އިބާާރތް އެއްވެްސ އިޝިްތާހރެއްގައި ފަ ]ވަގުތުން[

 .   ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   ) ށ(

    

ބަލަމުންދާ ނުވަތަ އަޑުއަހަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއަހާ މީހުން ނުވަތަ 

ތިހާރު ފޮނުވައިގެން ބަލާމީހުންނަށް އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ިއްޝ

އިޝިްތހާރު ކުރަންވާނީ ދެޕްރޮގްރާމް ދޭތެރޭ އަންނަ ހުސްވަގުތު . ވެނުވާނެއެ

، ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރޭން އިޝްތިހުާރ ގެނެސްދޭނަމަ. ކޮޅުގައެވެ

 މެދު ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ، ސެޖެއްއެކަން އެނގޭނެ މެ، ގެނެސްދޭންވާނީ

ނޑުމަކަށް ފަހުގައެވެ  .    ކެ

   ) ނ(

    

، ގްރާމެއް ހުށެަހުޅމުގައި ބޭނުންކުރާ އިބާރާތްތައްއާންމުކޮށް ޕްރޮ

ބޭނުންކުރާ އިބާރާތެއްގެ ަސބަބުން . އިޝްތިހާރެއަްގއި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   ) ރ(
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ނުވަތަ އަޑުއަހަނީ ޕްރޮގްރާމެއްކަން ދޭހަވާގޮތަށްވެސް އެއްވެސް ، އެބަލަނީ

 .އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

    

ގެ މުއައްސަސާތަކެުގ ޤަދަރު ނެތިގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް އެތަންތަން ދަޢުލަތު

އިޝިްތހާރުުކރާއިރު ރައިްޔތުންގެ . އިޝްތިހާރުގިައ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ޝަރީޢަތެުގ މަޖިލީހުގެ ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާއި، ާޚއްސަ މަޖިލާީހއި، މަޖިލީހާއި

 އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ ފޮނުވައިގެން ޖަލްސާތަކުގެ މަންޒަރާއި އަޑު އެފަރާތްތަކުން

 .   ނުވާނެއެވެ

   ) ބ(

    

ރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަަހޅައިދިނުމުގައި ، ޚަބަރުކިޔުމުގައި ނުވަތަ ކަރަންޓް އެފެއާ

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެމީހުންގެ ، އާންމުކޮށް އަޑުއިވޭ ނުވަތަ ފެންނަ މީހުން

އިޝިްތހާރު ، މަވެސްގެން ނަންކޮށްނުއަޑުން ނުވަތަ އެމީހުންގެ ފޮޓޯ ބޭ

 . ނުވާނެއެވެފޮނުވައިގެން

   )ޅ(

   

  އްިޝިތހާރު ނުކުރެވޭނޭ ބާވްަތތައް . 2

  

އަންނަނިވި ބާވަތްތަކާގުޅޭ އިޝްތިހުާރތައް އެއްވްެސ ހާލެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކްޮށގެން 

 .  ނުވާނެއެވެ

  

   
   

ތްތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތެީގ ބާވަ

 .ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް

   )ހ(

    

   ) ށ( .ހަރާދުކިޔުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއި އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި
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އަށާއި ކީރިތި ަރސޫލާއަށާއި ީކރިތި ޤުރުއާނަށް ފުރްައސަާރއެއްކަމަށް هللاމާތް 

އި އެހެން ދީންތަކަށް އަދި އިސްލާމްދީނަށާ، ބެލެވިދާނެ މަންޒަރާއި އުަޑތައް

 . ހުތުރުއަރަާފދަ މަންޒަރާއި އަޑު

   )ނ(

    

ދުންފަތާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ އެކިއެކި ބާވަތްތަކުގެ 

 . އެއްޗިއްސާއި  ޚިދުމަތް، އާލާތާއި

   ) ރ(

    

ނުންކުރާ ހިަތޔާރާއި ހިަތޔާރުގައި ބޭނުންކުރާ ވަޒަނާއި ހަތާިޔރުގެ ގޮތުގައި ބޭ

އެފަދަ އެހެން ސާމާނާއި ބަޑޭިބހުގެ ބާވަތްތަކާއި ކެމިކަލް އެއްކޮށްގެން އުފައްދާ 

 .  ގޮވާތަކެތި

   ) ބ(

    

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ، އޮރިޔާންކާޑުގެ މާނާގައި ހިމެނޭ އާލާތްތަކާއި ޚިދުމަތާއި

 . މާނައިގައި ހިމެނޭ އެއްޗިއްސާއި އާލާތާއި ޚިދުމަތްތައް

   )ޅ(

    

އަދި ޕޮނޯގްރަފީގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ، އޮބްސިނިޓީ، ންޑީސެންސީ ްޕރޮފެނިޓީއި

 .  މަންޒަރާއި އަޑު

   ) ކ(

    

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މުޢައްަސސާތަކުން ިފަޔވާ އެހެންތަންތަނުންދޭ މަސާޖުކުރުމުގެ 

 . ޚިދުމަތް

   )އ(

    

   )ވ( .ފަންޑިތައާއި ރާހިބެލުމުގެ ޚިދުމަތް

    

  ސީ ބޭނުން ނުހިފުން  ސިޔާ. 3

  

ހަމައެކަނި ސިޔާީސ މްަޤސަދެއް ާހިސލްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ސިޔީާސ ިސފައެއް 

 . ހިމެނިގެންވާ އިޝިްތހާރު ފޮނުވައިގެންނުވާނެއެވެ
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އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ  އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ 

، ވަތަ އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސްޖަމާޢަތެއްގެ ފާަރތުން ނު

ނޑު އަމާޒަކީ ސިޔާސީގޮތުން ފައިދާއެއް ހޯދުންކަމުގައި  އެއިޝްތިހާރެުގ މައިގަ

 . ނުވާނެއެވެނަމަ އެއިޝިްތހާރު ފޮނުވައިގެންވަނީ

   ) ހ(

    

އިޝްތިހާރެުގ އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ިސޔާސީ ބޭނުމެއް ހިފުންކަމުގައިވާނަމަ 

 .ތިހުާރ ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެއެއިޝް

   )ށ(

    

ވަކިދާއިރާއަކަށް ކުރިމިަތލައިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ، އިންތިޚާބެއްގެ ކެމްޕޭނުގައި

، މިމާއްދާގެ އުސޫލުން، އުިޢލާންކުރުމަށް ކުރާ އިޝްިތހާރު

 . އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ

   ) ނ(

   

  މުދާ ޮއޅުވާލުން   . 4

    

ޚިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އާަސސީ މުަޢލޫމާތު ނުވަތަ އަސީާސ އެއްވެސް ަކަހލަ 

ސިފައެއް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ނަމަވެސް އޮޅިގެން ހިގައިދާނެ އެއްވްެސ 

 . މަޢްލޫމާތެއް ހިމެނޭ އިޝްތިހާރެއް ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ

  

   

ނޑު     މިންގަ

   

މަތެއް ދެއްކުމަށްފަހު ނުވަތަ ނުވަތަ ޚިދު، އެއްވެސް ަކހަލަ މުދަލެއް

އެމުދަލާ ނުވަތަ އެޚިދުމަތާވިއްދާ އެއްވެސް  ޚާއްޞަ ، ބަޔާންކުރުމަށްފަހު

ނުވަތަ ވަކިކަމަކަށް އެމުދާވަރުގެ ނުވަތަ ، ދަޢުވާއެއް  ކުރާކަމުގައިވާނަމަ

އެޚިދުމަތްވަރުގެ އެހެން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭނެކަމުގެ  ދަޢުވާ 

އެއިޝްތިހާރުގައި ، އެކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް، އިވާނަމަކުރާކަމުގަ

 .ހެކިދައްކައިދޭންވާނެއެވެ

   ) ހ(
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ގައި އާންމު ހަމަތަކުގެ ކަންހިގާދާގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމުތަޢާރަފުތަކާއި ދަޢުވާތަކާއި 

ހާސުިލކުރެވެން ނުހުންނަ ސިފަތަކާއި އަމާޒާއި ފެންވަރު ، މަތިން ވިސްނާއިރު

 .ކުން ދައްކައިދީގެން ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްދީގެންނުވާނެއެވެއިޝްތިހަާރ

   )ށ(

    

ހޭިލ އެއްޗެއް ލިބޭކަމަށް ިއޝިްތހާރުކުރަންވާނީ އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދިފޮނުވާ 

ނުވަތަ ، ނުވަތަ އުފުލުމުގެ ޚަރަދަށް، ލިޔުމެއް  ޕޯސްޓް ކުރުމުގެ ޚަރަދަށް

ތަ އެއެއްޗެއް ބަލައިދިޔުމަށް އެކަމަށް ކުރާ  ފޯނުކޯލެއްގެ ޚަރަދަށް ނުވަ

ެއއެއްޗެއް ، ދުއްވާއެއްޗަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރު ޚަރަދެއް

 . ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ

   ) ނ(

    

އެކަމާގުޅިގެން ،  ލިބިގަންނަ މީހަކުނުވަތަ ޚިދުމަތެއްމުދަލެއް ގަންނަ 

ރު ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭނަމަ އެކަން ސާފުކްޮށ އެއްވެސްކަހަަލ އިތު

އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޔަގީން ކަށަވަރުކަމެއް . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

ނޑުބާވަތާއި ، ހައިސިއްޔަތާއި، ދޭކަމުގައިވާނަމަ އޭގެ މުއްދަތާއި ތްައ މިންގަ

 .ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ

   ) ރ(

    

ްސ ކަުރންޖެހިދާނެކަމުގެ ވާހަކަ ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގެއްލުމެއް އިޙްސާ

 .ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ، ސާބިތޮުކްށ ނުދެވޭ ޒާތުގެ ހެކި، އިޝްތިހާރެއަްގއި

   ) ބ(

    

  އުަގ ަބޔާންކުރުން    . 5

   

އިޝްތިހުާރކަުރންވާނީ ، މުދަލެއްނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު އިޝްތިހުާރ ކުރަނީނަމަ

ނޑަ  .    އަޅާފައިވާގޮތް އޮޅިގެންނުދާ ގޮތަކަށެވެއެއެއްޗެއްގެ އަގު ކަ

   ) ހ(

    

ނޑަައޅާ ބަޔާންކުރާކަމުގައިވާނަމަ ، އެއްޗެއްގެ އަގު އިޝްތާިހރެއްގައި ކަ

އެއިޝްތިހާރަުގއި  ބަޔާންކުރަންވާނީ އެއަގަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް ފިައސާއެއް 

   ) ށ(
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 .ދައްކަން ނުޖެހޭނެ އަގެކެވެ

    

 ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބާަހލައިގެން ދަލަކްަށއެއްވެސް މު

އެމުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ، އަގުއަދާކުރެވޭނެ ގޮތަށް

ފުރުސަތުއޮތަްކމުގައިވާނަމަ އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެޚިދުމަތެއްގެ މުޅި ޖުމްލަ އަގު 

ޖެހޭ ަފއިސާގެ މަހަކު އެއްފަހަރު ދަންކަން. ސާފުކްޮށ ބާަޔންކުރަންވާނެއެވެ

މަހަކު އެއްފަަހރު ފައިާސ ދައްކްަނ . އަދަދުވެސް ާސުފކޮށް ބަޔާނުްކރަންވާނެއެވެ

 .އެކަންވެސް ސާފުކްޮށ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ، ނުޖެހޭކަމުގައިވާނަމަ

   ) ނ(

    

  ނުން      ނެތް ސިފައެއް ުހރިކަމަށް ޭދހަކޮށްދި. 6

  

 ،މުޅިންއޮޅޭގޮތަށްވަތަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ނު، އިޝްތިހުާރކާުރމުދަލުގެ ޙަޤީގަތް

ސެްޕޝަލް އެިފކްޓްސްއާއި ސައުންޑް އިފެކްޓްސް ިއޝްތިާހރުގައި ބޭނުންކޮށްގެން 

 . ނުވާނެއެވެ

   ) ހ(

    

، އިޝްތިހުާރކާުރކަމެއް އިތުރަށް ސާފޮުކްށދީ ނުވަތަ ތަފްސުީލުކރުމުގައި

ނުވަތަ ވަކިކަހަަލ ، ސްއިބާރާތްތަކެއް ބޭނުންކުރެވުނުކަމުގައިވީނަމަވެ

ނޑަައޅައިދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނޑުތަކެއް އެއަށްކަ ވަކިކަހަަލ ، މިންގަ

، ހާލަތްތަަކކުން އިސްތިސްނާ ިލބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް

، އެއިޝްތިހާރުގެ އާންމު މެސެޖާ، ބޭނުންކުރާ އަކުރުތަކެއް ނުވަތަ ބަސްތަކެއް

 .ންނުވާނެއެވެތަޢާރުޒު ވެގެ

   ) ށ(

    

އެހެންމުދަލެއް ނުވަތަ ، ސީދާގޮތެއްގައިވެސް އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައިވެސް

ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ވެއްޓިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް އަޑާއި މަންޒަރު ބޭނުންކޮށްގެން 

 .ނުވާނެއެވެ

   ) ނ(
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  ތަޖްރިބާކުރުން    . 7

    

އެމުދަލަކާ ދޭތެރޭ ، ންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންމުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ބޭނު

، ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް އެއިޝްތިހާރުގައި ހިމެނޭކަމަށްވާނަމަ

ޚިޔާލީ . އެކަށީގެންވާ ސާބިތު ހެއާްކއެކުގައި ނޫނީ އެކަންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 . އެކިއެކި އިބާރާތްތައް މިދެންނެވި ބޭނުމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   ) ހ(

    

އިޝްތިހުާރކާުރ މުދަލާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ވާދަކުރާ އެހެން އުފެއްދުންތާަކ 

 . ޚިދުމަތާ އަޅިައ ކިޔައި އްިޝތިހާރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   ) ށ(

    

   އާންމު އިޖުތިމާޢީ ަހމަތައް ހިފެހެއްޓުން     .8

    

ނީ ޙައްޤަށާއި ކަރާމާތްަށ މުދަލާއި ޚިދުމަތް އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި އިންސާ

 . އުނިކަމެއްއަޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ

   )ހ(

    

ނޑުއިޖްތިމާޢީ ، ސަގާފީ، އާންމު އަޚްލާޤީ ތައްކަމަށް ބެލޭ އާންމު މިންގަ

ނޑު  އިްޝތިހާރުތައް ފޮނުވައިގެން ތަކަށް އުނިކަން އަންނާނޭ ގޮތަށްމިންގަ

 .ނުވާނެއެވެ

   ) ށ(

    

ށިއަަމލަށް ިހތްވަރުދޭ އެއްޗަކަށް އިޝިްތހުާރވެގެން އަނިޔާވެރިކަމާއި ހަރުކަ

 . ނުވާނެއެވެ

   ) ނ(

    

ޖަނަވާރަށް ހާނިއްކަ ، މީހުންކުރާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާއި، ޒިންމާދާރުކަމެއްނެތް

 .އިޝްތިހާރުން ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ، ކުރާ ހާލަތްތްައ

   ) ރ(

    

، ގިނައަދެއްގެ ބަޔެއްގެ ިހތުގައި،  ސަބަބުންއިޝްތިހާރެއަްގއި ހިމެނޭ އެއްޗެއްގެ    ) ބ(
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، ނުވަތަ ާހސްކަން ނުވަތަ ނޭދެވޭ އިޙްސްާސ އުފެދުމަށް، ނަފްރަތު އުފެދުމަށް

 . ނުވާނެއެވެ އިޝިްތހާރެއްގައި ހިމަނައިގެންފުރުސުަތ ދެވޭ އެއްޗެއް

    

ތަ ބަޔެއްގެ ކުރެވޭ އިޝިްތހާރެއްގެ ސަބަބުން ފާހަގަކުރެވޭ ވަކިމީހެއްގެ ނުވަ

މުޖުތަމައުގައި މީހުން ، ގަދަރަށް އުނިކަން އައިސް އޭނާއަކީ ނުވަތަ އެބަޔަކީ

ގަބޫލުނުކުރާކަހަލަ ޝްަޚިސއްޔަތަކަށް ނުވަތަ ބަޔަަކްށ ބަދަލުވާ ޒާތުގެ 

 .އިޝްތިހުާރ ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ

   ) ޅ(

    

ނެ ފަދަ އަޑެއް ނުވަަތ ލިބިދާމީހުންގެ ސިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް

އިޝްތާިހރު ފެށުމާއި އަދި ، ންޒަރެއް ހިމެނޭގޮތަށް އިޝިްތހާރުކުރާނަމަމަ

 . އެކަމުގެ ޒިންމާ ނުއުފުލާކަން އެގޭނެގޮތެއް ހަދަންވާނެއެވެ، ނިމުމުގައި

   ) ކ(

    

އިޝްތިހާރެއަްގއި މީހަކު ދައްކާނަމަ ދައްކަންވާނީ އެމީހަކު އެކަމަށް އިއުތިރާޒު 

 . ރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެނުކު

   ) އ(

    

   ކުޑަކުދިން     .9

   

ކުދިންގެ އުމުރާ ، އިޝްތިހުާރކާުރއިރު ކުޑަކުދިންނަށް އޮޅުވާލުމުގެ މަގްސަދުގައި

ނުގުޅޭފަދަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އްިޝތިހުާރ ކޮށްގެން 

 .  ނުވާނެއެވެ

   ) ހ(

    

 ޚިދުމަތަކީ ކުއްޖާ ނުވަތަ އޭނާގެ އިޝްތިހުާރކާުރ މުދާ ނުވަތަ

ބެލެނިވެރިން ގާތުން ގަތުމަށް ބާރުއެޅޭގޮތަށް ކުރާ /މައިންބަފައިން

 . އިޝްތިހާރެއަްކމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ

   ) ށ(

    

ވަކިކަހަަލ މުދަލެއްގެ އިޝިްތހާރުކުރުމުގައި ވަކި އުމުރެއްގެ ކުދިބަޔުަކ އެއަށް     ) ނ(
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އެފަދަ ، ލަ ގަޮތކަށް އެއްިޝތިހާރު ހަދަާކމުގައިވާނަމަބޮޑަށް ދޯޅުވާކަހަމާ

ކުއްޖެއްގެ ވިސްނުމަށް އޭގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި ނުރަނގަޅު 

ކަންތައްތައް ފާހަގަވުން ދަތިވެގެންދާގޮތަކަށް އެއްިޝިތހާރު ފޮނުވައިގެން 

 .ނުވާނެއެވެ

    

، ންނަށް ގުޅޭ ގަޑިތުަކގައި އިޝްތިާހރުކުރާކަމުގައި ވާނަމައަގުބޮޑެތި މުދާ ކުޑަކުދި

 . އެމުދަލުގެ ހަޤީޤީ އަގު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

   ) ރ(

    

ކުޑައެއްޗެއްކަމުގައި ދައްކައި ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އިޝްތާިހރުތަކުގައި އަގުއެއީ

 އިބާރާތްތައް  މިފަދަ]ހަމައެންމެ[ ނުވަތަ ]ަހމައެކަނި[، ދިނުމުގެ ނިޔަތަކުގައި

 . ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   )ބ(

    

އިންބަފައިން ކައިރީގައި އި ކުޑަކުދިންނަށް އެކުދިންގެ މައިޝްތިހުާރ ހެދުމުގަ

އެއްވެސް އިބާރާތެއް ، އެމުދަލެއް ގަނެދިނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން، ކިޔައިގެން

 . ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

   )ޅ(

    

އެހެންކުދިންގެ ކުރިމަތީގައި ، ދުމަތެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ނުހޯދާނަމަވަކިކަހަަލ ޚި

މާދަށްފެންވަރުގެ ކުދިންނަށް ވެދާނޭ ހީވެދާ ބާވަތުގެ ވާހަކަ އިޝިްތހުާރތަކުގައި 

 . ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

   )ކ(

    

ށް އިޝްތިހުާރކާުރ މުދަލަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ އެއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުން ކުއްޖާއަ

ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ އަޚުލާޤީ އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ އެއްޗެއްކަމުގައި 

 .  ވެގެންނުވާނެއެވެ

   )އ(

    

އެކުދިންނަށް އުދަނގޫވެދާފަދަ ، ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އޮތްގަޑީގައި    ) ވ(
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 .އިޝްތިހުާރތައް ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ

    

ދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތާއިބެހޭގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި އެއްޗެއް އިޝްތިހުާރކާުރ މު

އެމުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ އެއުމުރުގެ ކުދިން ، ބުނުވައި ތަމްސީލްކުރުވާނަމަ

 . ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

   )މ(

    

ންގެ އަބުރުވެރިކަން އިޝްތިހުާރތުަކގައި ކުޑަކުދިން ހިމަނާއިރު ކުޑަކުދި

ގެއްލޭގޮތަށް ނުވަތަ ޖިންސީގޮތުން އެކުދިންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެގޮތަކަށް 

 . ދައްކައި އިއްވައި ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ

   )ފ(

    

 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކު އިޝިްތާހރެއްގައި ހިމަނަންވާނީ އެކުއްޖެއްގެ 18

 .  ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް ފަހުގެައވެބެލެނިވެރިއަކު އެކަމަށް އިއުތިރާޒު

   )ދ(

    

   ބޭހެާބހޭ      .10

    

އެކިއެކި ިސއްޙީ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ އާލާތާއި މުދާ އިޝްތިހުާރކުުރމުގައި 

ބޭސްވިއްކާ މީހުންނާއި ، ކެމިސްޓުންނާއި، ދަތުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ޑޮކްޓަރުންނާއި

ކޮށްގެން ވަކިކަހަަލ މުދަލަކާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާ ފޫޅުމައިން ބޭނުން، ނަރުހުންނާއި

ރަސްމީގޮތުން އެމީހުންގެ މަގާމުގެ ހައިސިއަްޔތުން ދޭ ، ވާހަކައަކީ

އެއްވެސް އެއްޗެއް ، ނަސޭހަތެއްކަމުގައި ނުވަތަ ލަފައެއްކަމުގައި ދޭހަވާގޮތަށް

 . އިޝްތިހާރުގިައ ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

   ) ހ(

    

ވަކި މިވެނި ބައްޔަކަށް ުމޅިން ފަރުވާ ލިބިދާނެކަން ކަށަވަރު އެއްވެސް ބަޭހކީ 

 . ށްގެންނުވާނެއެވެއިޝްތާިހރު ކޮ، ހެއްކަމަށް ބުނެބޭ

   )ށ(
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އެއްވެސް ަކހަލަ ބޭހްެއ ނުވަތަ ސިއްޙީދާއިރާއާ ގުޅޭ އެއްޗެއް 

ލައެއް ނުނިކުންނާނޭކަމަށް ނުވަތަ މުގައި އޭގެ ސަބަބުން މައްސައިޝްތިހުާރކުުރ

ބުނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމަނައިގެން ، އިޑް ިއފްެކޓެއް ނުހުންނާނެކަމަށްސަ

 . ނުވާނެއެވެ

   ) ނ(

    

ސިއްޙީދާއިރާގެ އެއްވެސް ކަހަަލ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ  ޝްަޚސިއަްޔތެއް ނުވަތަ ސިޔީާސ ،  އިޝްތިހުާރކުުރމުގައި

ތަ މުނިފޫހިވިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ޝްަޚސިއްޔަތެއްގެ ދާއިރާގެ ޝްަޚސިއްޔަތެއް ުނވަ

 . ހިމަނައިގެން  ނުވާނެއެވެ

   ) ރ(

    

ލާފަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރުމަށް  ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް އާދަޔާ ޚިކެއުމަށް

ހިތްވަރުދޭގޮތަށް ނުވަތަ އެއީ އެދެވޭގޮތެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް 

 . އިޝްތިހުާރކްޮށގެން ނުވާނެއެވެ

   ) ބ(

    

ނޑު ހިއްކުމާއި ޑަަޔޓުކުރުމާ ގުޅޭ މުދަލެއް އުމުރުން   އަހަރުން 18 ހަށިގަ

މިފަދަ މުދަލެއް . ދަށުގެ ކުދިންނަށް އިޝްތިހާރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ޑުގެ ނއިޝްތިހުާރކާުރނަމަ އެއެއްޗެއް ދުރަށް ފޮނުވަންވާނީ ރޭގަ

 . ލަސްގަޑިއެއްގައެވެ

   )ޅ(

    

ޝްތިހުާރ ކުރާއިރު އޭގެ ފައިދާއާ ބޭެހގޮތުން ސައިންޓިފިކް ކާނާއެއްގެ ފައިދާ އި

ހެކި ިއޝްތާިހރުކުރާ ފަރުާތގައި ނެތްނަމަ އެއެއްޗެއް އިޝްތިހާރު ޮކށްގެން 

 . ނުވާނެއެވެ

   )ކ(
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 ަހތަްވަނ ަޖުދަވލު

 

 ރަިޖްސްޓީރ ީފ
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 ުލަހތަްވަނ ޖަދުވަ

 ރަޖިސްޓްރީ ީފ
 

 

 .އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ފީ ދެއްކުމުންނެވެ، ޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޭނީދިވެހިރާއް

 

   

  ބާވަތް ރަޖިސްޓަރީ ފީ 

    

  ރޭޑިއޯ  ރުފިޔާ 1-/000, 

    

  ޓީވީ  ރުފިޔ1ާ-/000, 

     

   

 

__________________ 
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 އަށްަވނަ ަޖުދަވލު

 

 ލިައސަްންސ ީފ
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   ަޖުދަވުލައްށަވަނ

 ަލިއަސްންސ ީފ 

 

 

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އާކުރާ ކޮންމެ 

 .އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން އާކުރުމުގެ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ، ފަހަރަކު

 

 

މުޅިރާއްޖެއަށާއި 

 ރާއްޖޭން ބޭރަށް
 ންމާލޭ ޒޯ

އެއްއަތޮޅަށްވުރެ ގިނަ 

 އަތޮޅަށް
 ބާވަތް ކޮމިއުނިޓީ އަތޮޅަކަށް

 ފީނުނަގާ ދެވޭ ޚިދުމަތް 

14,000/- 7,000/- 

 އިތުރުން 5000/-

 އިތުރުވާ އަތޮޅަކަށް

 -/700 

 ރޭޑިއޯ  -/1,500 -/5,000

30,000/- 15,000/- 

 އިތުރުން -/10,000

އިތުރުވާ އަތޮޅަކަށް 

1,500/- 

 ޓެލެވިޜަން -/3,000 -/10,000

     
 ފީނަގައިގެންދެވޭ ޚިދުމަތް  

28,000/- 14,000/- 

 އިތުރުން -/10,000

އިތުރުވާ އަތޮޅަކަށް 

1,400/- 

 ރޭޑިއޯ   -/10,000

60,000/- 30,000/- 

 އިތުރުން -/20,000

އިތުރުވާ އަތޮޅަކަށް 

3,000/- 

 ޓެލެވިޜަން  -/20,000

 
__________________ 
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 ދަުވލުނުަވަވަނ ަޖ

 

 ޮކިމީޓ އޮްނ ޮކްނެޓްންޓ ެއޖޫިޑކަޭޝްނެގ ަގާވިއުދ
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 ނުވަަވަނ ޖަދުވުަލ

 ކޮމިޓީ އޮްނ ކޮންޓްެނޓް އެޖޫޑޭިކޝަންގެ ގަވާއިދު 

 

 

 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ، މިއީ

އެއްބަސްވުމުގެ ހަތްވަނަ ވަނަ މާއްދާގައި 

ންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ އޮން ކޮންޓެ

.އެޖޫޑިކޭޝަން ގެ ކަންކަން ހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ

 ތަޢާރުފާއި ންަނ . 1 ) ހ(

    

 ]ކޮންޓެންޓް ކޮމިޓީގެ  ގަވާއިދު[، މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ

 . އެވެ

   )ށ(

    

ގަޑިއާއި ، ާބއްވާނެ ދުވަހިާއ، ކޮމިޓީ  ބައްދަލުވުންތައް

ނޑައަޅާނީ  .މިނިސްޓަރެވެ، ތަން ކަ

މިޓީގެ ކޮ .2 ) ހ(

ބައަްދުލވުނަްތއް 

 ބޭއުްވްނ

    

ކޮމިޓީން ، އެހެން އޮތްނަމަވެސް) ހ(މިމާއްދާގެ 

، ނުނިމި އޮތްކަމަށްވާނަމަ، ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް

 1ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި  14މަދުވެގެން ކޮންމެ 

، އަދި ކޮމިޓީން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް، ބައްދަލުވުން

ނޑައެޅިގެން ނެތްކަމަށްވާނަމަ  60ދުވެގެން މަ، ކަ

މިނިސްޓަރ ،  ބައްދަލުވުނ1ްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

   ) ށ(
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 .ބާއްވަންވާނެއެވެ

    
އެހެން އޮތްނަމަވެސް ) ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ 

 މެންބަރުން 6ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 10އެގޮތަށް އެދޭތާ ގިނަވެގެން ، އެދިއްޖެނަމަ

، މެއްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 .މިނިސްޓަރ ބާއްވައި ދޭންވާނެއެވެ

   ) ނ(

    
ނުވަތަ ކުރިއަށް ، ބޭއްވޭނީ،  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް

ގެންދެވޭނީ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު 

 .ފުރިހަމަވެގެންނެވެ

ބައަްދުލވުމުެގ ާގނީޫނ  .3 ) ހ(

 ައދަދު 

    
 ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ، ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ

 5 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 9، އެއީ. އްަޣލަބިއްޔަތެވެ

 . މެންބަރުންނެވެ

   ) ށ(

    
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ، ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ނެތި

އަދި ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު . ފަށައިގެންނުވާނެއެވެ

އޮވެގެން އެކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ހިނގަމުން 

ޤާނޫނީ އަދަދު އެބައްދަލުވުމުގެ ، ދަނިކޮށް

އެހިސާބުން އެބައްދަލުވުމެއް ، ގެއްލިއްޖެނަމަ

 .ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ

   ) ނ(

    
ބައްދަލުވުމެއް ، ދު ހަމަވަންދެންކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަ    ) ރ(
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އެބައްދަލުވުމެއް އެހެން ، ފެށުން ލްަސކުރުމާއި

ިހނގަމުންދާ ، ވަގުތަކުން ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި

ނޫނީ އަދަދު ގެއްލިގެން ބައްދަލުވުމެއް ޤާ

، ަފހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި، ހުއްޓާލުމަށްފުަހ

އެހެންދުވަހަކުން އެބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް 

އަެބއްދަލުވުމެއްގެ ރިޔަާސުތ ، ގެންދާގޮތަށް ހެދުމަކީ

 .ކެވެކަށް އިޚްތާިޔރު ލިބިގެންވާ ކަމެބަލަހައްޓާ ފާަރތަ

    

ނޑައަޅާ ، ްއޓާނީކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަ ކޮމިޓީން އެކަމަށް ކަ

 .  މެންބަރެކެވެ

ބައަްދުލވުމުެގ ރާިޔސަތު  . 4

 ބެލެހެއުްޓން 

    

އިންފޮމޭޝަނުގެ ، ކޮމިޓީގެ ސްެކރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސެކްޝަަނށް އެވަގުތަކު މިނިސްޓަރު އައްޔަންކުރާ 

 .އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ

ޓިޭރއްެޓ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެ .5
 .ބެލެހެއުްޓން

    

 3ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އާންމުކޮށް ބާއްވާނީ ސުާފ 

ެއނޯޓިހާއެކު ، ދުވަހުގެ ނޯޓިސްދީ) ތިނެއް(

އެބައްދަލުވުމުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާގުޅޭ 

  .އެޖެންޑާ ފޮނުވުމަށްފަހުގައެވެ

ކޮމިޓީގެ    . 6 ) ހ(

 ބައަްދުލވުމުެގ ނިޯޓސް

    
ކުއްލިގޮތަކްަށ ، އެހެން އޮތްނަމަވެސް) ހ(ގެ މިމާއްދާ

، ނިންމަންޖެހޭ ޚާއަްޞކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

 3ސުާފ ، މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ދުވަހުގެ ނޯޓިސްނުދީ ކޮމިޓީގ ކުއިްލ ) ތިނެއް(

   ) ށ(
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 .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ

    
ނޑަނާޅާާހ ހިނދަކު ކޮމިޓީ ، އެހެންގޮތަކަށް ކޮމިޓީ ކަ

  .ދޮޅުގަޑިއިރެވެ، ބައްދަލުވުމެއްގެ ދިގުމިނަކީ

 ބައަްދުލވުމުެގ ދިގުމިްނ .7

   

، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެދޭނީ އަތްއުފުލާލައި

ރިޔާސަތުން ފުރުޞުަތ ، ރިޔާސަތުގެ ސަމުާލކަމަށް އެކަންގެނެސް

 .ދިނުމުންނެވެ

 ފުރުޞަތަށް  . 8
 ެއދްުނ

   

، ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްވެސް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން

މެންބަރަކު ، މެންބަރަކު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމެއްއޮތްތޯ ބަލައި

، އެކަމެއް ހުށަަހޅަން، ހުށަަހޅަން ބޭނުންވާކަމެއް އޮތްނަމަ

 .މިނެޓު ޚާއްޞަކުރަންވާނެއެވެ 5މަދުވެގެން 

އެޖްެނާޑަގއި  .9

ނެތްކަމަކަށް 

 އްކްުނވާހަކަެދ

   

ކޮމިޓީން ނިންމަންޖެހޭ ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ޙާޟުިރވެތިބި ހިުރާހ މެންބަރުން ، ކަންކަން ނިންމާނީ

. އެގޮތަކަށެވެ، އެއްގޮތަކަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ

، ވޯޓުދޭނީ. ވޯޓުދީގެންނެވެ، އެއްބަސްނުވާނަމަ

އަތް ، ރިޔާސަތުން ވޯޓުދޭން އެދުމުން

 .އުުފލައިގެންނެވެ

 ވުޯޓނުެގން  . 10 )ހ(

     

، ކަމެއް ނިމިއްޖެކަމަށް ބަލާނީ، ކޮމިޓީން

ގައިވާ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  7މިއެއްބަސްވުމުގެ 

 .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

   )ށ(
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ނޯޓިސްދީގެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުން 

ވަގުތު ފާއިތުވެދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރްަށ ފެންނަ 

ސާރކިއުލަރގެ ،  ކޮންފަރަންސް ކޯލާއި،ޙާލަތްތަކުގައި

  .ޒަރީއާއިންވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިދާނެއެވެ

ކޮންފަރަންސުަކން  .11 ) ހ(
 ބައަްދުލވުނޭްބއުްވްނ

  

        
ކޮންފަރަންސް ކްޯލ މެދުވެރިކޮށް ބްޭއވޭ 

ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމާ ކަންކަން ޔައުމިއްޔާގައި 

ވަހަށް ބޭއޭްވ ޖަލްސާ ވިދިގެން އެންމެއަ، ހިމަނައި

، އެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަަހޅައި ފާސްކޮށް، އަކަށް

ޢާންމު ، ރިޔާސަތުން ެއ ޔައުމިއްޔާގައިސޮއި ކުރުމުން

، އުސޫލުން ބޭއްވޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކާ

  .އެބައްދަލުވުން އެއްފަދަވާނެއެވެ

     )ށ(

      

، އިކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގަ، ކަމެއް ފްާސކުރުމަށްޓަކައި

، ސާރކިއުލަރއެއް ފޮނުވައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތު

ކޮމިޓީގެ ، އެާސރކިއުލަރގައި ސޮއިކުރުމުން، އެކަމަކަށް ތާއީދުކޮށް

އަދި އެޤަރާރީަކ . ޤަރާރަކުން އެކަމެއް ފާސީްވކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

 .އާންމުކޮށް ފާސް ކުރެވޭ ަޤރާރަކާ އެއްފަދަ ޤަރާރަކަށް ވާނެއެވެ

ސާރކިުއލަރ ައކުން  .12

  ޤަރާރްެއ ފާސްކުރްުނ

     

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔާލިޔެ ބަލަަހއްޓަން 

އަދި އެޔައުމިއްޔާގައި ބައްދަލުވުމުގައި ހިނގާދިޔަ . ވާނެއެވެ

. އެކަށީގެންވާ ތަފްސީލާއެކު ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ، ކަންކަން

 ޔައިުމއާްޔ .13
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ދިގެން އަންނަ ޖަލްސާ އަށް ެއޔައުމިއްޔާ ވި،އެޔައުމިއްޔާ ޞައްޙަވާނީ

އެބްައދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހްެއޓި ފަރްާތ ، ާފސްކޮށް، ހުށަަހޅައި

 . ސޮއިކުރުމުންނެވެ

   

ކޮމިޓީގެ ، މިނިސްޓަރުގެ  ހުއަްދ ކުރިން ލިބުމަށްފަހު

މިޤަވާޢިދަށް ބަދަލު ، ބައްދަލުވުމަކުން ާފސްކާުރ ޤަރާރަކުން

 .ނެވިދާނެއެވެގެ

ގަާވިއދަށް  .14

 ބަދުަލގަެނއްުނ

   

ނިންމާ ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި

ކޮމިޓީގެ ވަކި މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ،  ނިންމުންތަކަކީ

ވާހަކަތަކްެއ ނުވަތަ ނިންމުންތަކެއް ، މެންބަރަކަށް ހާމަކުރެވޭނެ

، ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން، ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް. ނޫނެވެ

 . މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ، ލިޔުމުންލިޔެ

  މަޢުލޫމާތު ާހމަނުކުރުން .15

   

އެކަމަށް ގޮތެއް ، މިގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

، އަދި އެނިމޭގޮތަކީ. ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ، ނިންމާނީ

 .ބުން ވެގެންދާނެއެވެއެހިސާ، މިގަވާއިދުގެ ބައެއް ކަމުގައި

ގަާވިއުދަގއި ނެތަްކމެއް  .16

  ދާިމވްުނ

 

 12، ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރާ ދުވަހުން، މި ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ
 .މަސްދުވަހެވެ

 ކޮމިޓީގެ ުމްއދަތު .17

   

، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކަށް ގިނަވެގެން އަދާކުރެވޭނީ
  .ވިދިވިދިގެން އެއް ައހަރުގެ ދެ ދައުރެވެ

 މެންބަރްުނގެ ުމްއަދތު .18

   

   

___________  
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 ިދަހަވަނ  ަޖުދވުަލ 

 

މްުއަދުތގެ ، ލިައަސްންސ ހެިފހްެއޭޓ މްުއަދތިާއ

 އުަގެގޮގތުގިައ ަދްއކްަނ ެޖޭހ ފިައާސ
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 ިދހަވަަނ  ަޖދުވުަލ 

 ުމްއަދތެުގ އުަގގެޮގތަުގިއ ަދްއަކްނ ެޖޭހ، ލަިއސަްންސ ިހެފެހްއޭޓ ުމއަްދާތިއ

 ަފިއސާ

 

 

މުއްދަތުގެ ބަދަލުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައާިސ 

 

 ޕޮއިންޓް  ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓޭ މުއްދަތު 

  ދުވަސް 6 ުރފާިޔ -/6,000 

 ޕޮއިންޓުން    49

  ޕޮއިންޓާ ދެމެދު 45

 

  ދުވަސް 12 ރުފާިޔ -/12,000

 ޕޮއިންޓުން    44

  ޕޮއިންޓާ ދެމެދު 40

 

  ދުވަސ18ް ރުފާިޔ -/18,000

 ޕޮއިންޓުން    39

  ޕޮއިންޓާ ދެމެދ35ު

 

  ދުވަސ24ް ރުފިޔާ  -/24,000

 ޕޮއިންޓުން    34

  ޕޮއިންޓާ ދެމެދ30ު

 

  ދުވަސ30ް ރުފިޔާ  -/30,000
 ޕޮއިންޓުން    29

  ޕޮއިންޓާ ދެމެދ25ު

 
__________________ 
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 އެާގރަަވަނ ަޖުދވުަލ 

 

  ިޢާބރްާތތްައ  ާމަނުކރުްނއެއްަބްސުވުމގިައ ަބްސަތާކިއ
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 އެގާރަަވަނ ޖުަދަވުލ  

 އްެއބަްސވުމުގިައ ބަްސަތާކިއ ިޢބާާރތްތްައ  މާަނކުރުްނ

 

 

 މާނަ.1

  

، މިއެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މިއެއްބަސްވުމުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މާނަނުކުރާހާ ހިނދަކު

 .ނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެވެއަންނަނިވި ބަސްތަކާއި ޢާިބރާތްތައް މާނަކުރާ

 

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

ފަރާތަށް ކޮންޓެންޓެއް ފޮނުވުމެުގ 

 . މަސައްކަތަށެވެ

 

 ]ޚިދުމަތް[

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

މުކޮށް އާން، ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން

އަޑިާއ ، ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް

 ނުވަތަ އުަޑ ނުވަތަ މަންޒަރު މަންޒަރު

ނަމަވެސް އާންމު . ދުރަށް ފެތުރުމަށެވެ

ތަނެއްގައި ބަޔަކަށް ދައްކާލުމުގެ ބޭނުމުގައި 

ނުވަތަ އިއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި އަޑާއި 

މަންޒަރު ހުށަެހޅުން މިމާނަކުރުމުން 

. އިސްތިސާްނ ވެގެންވެއެވެ

 ]ބްރޯޑާްކސްޓުްކރުން[
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މިއެއްބަސްވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ފައިވާނީ މިބަސް މާނަކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓުްކރުމަށާއި ރީބްރޯޑްކާސްްޓ 

 .އިޝާރާތްކޮށެވެ، ކުރުމަށްވެސް

 

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމެުގ 

، ނުވަތަ ފަތުރާ، ޚިދުމަތް ދޭތަނަކުން ފޮނުވާ

، އިޝްތިހާރާއި، ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތާއި

އެނޫންވެސް ކޮންމެ އެއްޗެއްމެ 

 . ނިގެންވާގޮތަށެވެހިމެ

 

 ]ކޮންޓެންޓް[

ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 

ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނެގޮތުގެ 

ސޭްޓޝަނަކުން ޚަބަރާއި ވަކި ، މަތިން

އި ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގެ މަޢްލޫމާތާ

ނުވަތަ ، ސިޔަާސތު ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ

 . ޑަށެވެނތަފްސްީލކޮށްދީފައިވާ މިންގަ

 

ނޑުއެޑިޓޯރިއަލް [  ]ިމންގަ

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަކި 

ސިގްނަްލ ، އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން މެނުވީ

 .ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށެވެ، ނުލިބޭ ގޮތަށް

 

 ]އެންކްރިޕްޓް ކުރުން[
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ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާނެ 

، ކި ސްޓޭޝަނަކުންވަ، ގޮތުގެމަތިން

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް 

އެސްޓޭޝަނުަކން ހިފަހައްޓާނެ ، ފޮނުވުމުގައި

 . އަމިއްލަ ސާިޔސަތަށެވެ

 

 ]އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލީިސ[

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކާުރ 

ފަރާތެއް މެދުވެރިކްޮށ ވަކި ކަމްެއ ނުވަތަ 

ދުމެއް ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުފެއް

ކުރިއެރުވުމަްށ ނުވަތަ އެއެއްޗެއްގެ ނުވަތަ 

ތަނެއްގެ މަޤްބޫލްކަން އިތުރުކުރުމްަށ 

 އެކަމަކާގުޅޭ ޚްާއަޞ ،ފޮނުވޭ

 .ކޮންޓެންޓަށެވެ

 

 ]އްިޝތިހުާރ[

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބްރޯޑާްކސްްޓ 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކޮންމެ 

 .ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށެވެ

 

 ]ވަސަީލތް[

ނެފައިއެވަނީ އެއްވެސް ކަމަށް ުބ

ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ]ފުެތރުން[



 133

 .ވަސީލަތެއް ޭބނުންކޮށްގެން ފޮނުވުމަށެވެ
 

ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމެުގ ، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ

ބެލެހެއްޓުމުގެ ، ސިޔަާސތު އެކަށައަޅައި

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ވުޒާރާއެއްގެ 

  .އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށެވެ

 

  ]މިނިސްޓަރ[

، މަންމައާއި، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ

 ،މާމައިންނާއި، ކާފައިންނާއި، ބައްޕައާއި

ނޑުއެއްބަފާ މީހުންނާއި ނޑު ، އެއްބަ އެއްބަ

. އެއްބާަފ މީހުންނެވެ، މީހުންނާއި

މިމާނަކުރުމުގައި އިދެގެންއުޅޭ މީހާގެ 

 . އެމަޤާމުތަކުގައި ތިބިމީހުން ިހމެނެއެވެ

 

  ]ންތިމާގެ މީހު[

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ 

ފާރާތުގެ ފިުރހަމަ ކޮންޓްރޯލުގައިވާ ބަޔަކު 

ބަޔަކު ލައާްވ ، އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކަށާއި

ލައިސަންސް ޫދކުރެވޭ ފަރާތެުގ ، ނަމަވެސް

ބޭނުމަށް އެފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން 

ދިވެހިންގެ ، އެއްޗިއްސަށާއި، ތައްޔާރުކުރެވޭ

ނުވަތަ ، ޖުތަމަޢަށް ބޭނުން ހިފޭގޮތަށްމު

ދިވެހިންގެ މިލްކުވެރިކަން ، ގުޅޭގޮތަށް

، އޮވެގެން އުފައްދާ އެއްޗިއްސަށާއި

 ]ލަޯކލް ކޮންޓެންޓް[
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ދިވެހި ބަހަށް 

ނުވަތަ ، ނުވަތަ ދިވެހި ަސގާފަތަށް

ދިވެހިންގެ ޝައުގުތަކާއި ގުޅޮޭގތަށް 

ދިވެހިން ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އިރުޝާދުގެ 

، ން ދިވެހިންނަށް އުފެއްދޭ އެއްޗިިހމަތި

ބޭރެުގ ފަރާތްތުަކން .  ހިމެނޭގޮތަށެވެ

އުފައްދާފައި ހުންނަ ކޮންޓެންޓަކަށް 

ދިވެހިބަހުން އަޑުއަޅިައގެން އުފައްދާ 

ކޮންޓެންޓަކީ ލޯކަލްކޮންޓެންޓް ކަމުގައެއް 

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ

 

ނިވި އަންނަ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 . ކަންކަމަށެވެ

  ]ގައުމީ ސަލަާމތް[

މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ 

ރާއްޖެއިން ބައެއް ބޭރުގެ 

ުނފޫޒެއްގެ ދަށަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ 

ބާރެއްގެ ދަށައް ގެންދިއުމަްށ 

 .ކުރެވޭ އަމަލު

 

1.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެމިއޮތުން 

ބޭރުބައެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ 

އޮތުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު 

ކުރާގޮތެއްގެ މަތިން ހުއްދަނު

2.  
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 . ހިންގާ އަމަލު

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައެއް 

ވަކިކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަމަށް 

 .ހިތްވަރުދިނުމަށް ހިންގޭ އަމަލު

 

3.  

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ 

، ދިވެހި ސަރުކާރު، އިސްވެރިޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ 

ޝަރީުޢ ޯކޓަކުން ޤާނޫނު 

އްގެމަތިން ހުއްދަކުރާ ގޮތެ

އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް 

ހުރްަސ އެޅުުމގެ ގޮތުން ނުވަތަ 

އެކަމަށް ހިތަްވރުދިނުމުގެ ގޮތުން 

 . ހިންގޭ އަމަލު

 

4.  

ހަނގުރާމަކުރުމަށް ނުވަތަ 

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދާޚިލީ 

ހަމަނުޖެހުމެއް އުފައްދާ ތަޅާފޮޅުން 

ހިންގުމަށް ގޮވާލާ ހްިތވަރުދޭ 

 .އަމަލު

 

5.  

ޤާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ 

 ާބރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ،ސަރުކާރު

ނުވަތަ ޤާނޫނު ހުއްދަނުކުރާ 

6.  
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ގޮތެއްގެ މަތިން ވައްޓާލުމަށް 

 . ހިންގޭ އަމަލު

 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދެމިއޮތުމަށް 

ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ 

ސަރުކާރުގެ ދެމިއޮތުމަށް ނުވަތަ 

ޢީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝަރު

އާއި ޤާނޫނީ އިދާރާތައް އިދާރާ

މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ހުރަސެްއޅިދާފަދަ ގޮތަކަށް އަދި 

ސާބިތު ނުހިފޭ ގޮތަކްަށ 

 . ވާހަކަދެއްކުން

 

7.  

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ 

އިދާރާތަކުން ކާުރ ޤާނޫނީ 

އަމުރުތަކަށް 

ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށާއި ދިވެހި 

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވާޖިބުތައް 

މުގެ ގޮތުންކުރާ ސައްޙަ އަދާކުރު

 އަމުރުތަކަްށ ނުކިޔަމަންތެރި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ، ވުމަށާއި

ރައްޔިތުންގެ ހައިިސއްޔަތުން 

އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކަށް 

އިހްމާލުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ 

 . ގޮތުން ހިންގޭ އަމަލު

8.  
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކިބަަޔކީ 

ވަކިގޮތަކަށް ދިރިއުޅޭ ވަކި 

ކަށް ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ވަކި މަޒްހަބަ

ސިޔީާސ ޕީާޓއަކަށް ނިސްަބތްވާ 

ބަޔަކަށް ވާތީ ނުވަތަ ވަކިގޮތަކްަށ 

ޚިޔާލުފުާޅކާުރ ބަޔަކްަށ ވާތީ 

އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ މީހުންގެ 

ަނފްރަތު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ހިންގޭ 

 . އަމަލު

 

9.  

ނީ ވަކި ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަ

 ނުވަތަ ޚިދުމަތް ރުފުރައަކަށްވަކި އުމު

ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިން 

ވަކި ގަޑިއެއްގައި ، ޚާއްޞަ ބަަޔކަށް

 . އަމާޒުކުރުމަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަކުރުމަށެވެ
 

 ]ގިންތިކުރުން[

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމެުގ ، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ

ޚިދުމަތްދޭ ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާާތއި

ަގ ފުރީކުއެންސީއާއި އެފާަރތް ފާހަ

ކުރުމަށްބޭނުންކުރާ ނަން ނުވަތަ އިބާރާތިާއ 

، ބްރޯޑްކާސްޓުްކރަމުން ދާ ތަނާއި

ބްރޯޑްކާސްްޓ ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދު 

އަންގައިދިނުމަށް އާންމުކޮށް އަންގާ 

 . އެންގުމަށެވެ

 ]ސްޓޭޝަން ައއިޑެނިްޓފިކޭޝަން[
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމެުގ ، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ

އެކިއެކި ކޮންޓެންޓް ، ންޚިދުމަތް ދޭތަނަކު

ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ، ފޮނުވުމުގައި

ފޮނުވާނެ ، އަމަލުކުރާނެ ގަޑިތަކާއި

އެއެއްޗެހި ފޮނުވާނެ ވަގުތުގެ ، އެއްޗިއްސާއި

، ދިގުމިން އަންގައިދޭ ގޮތަށް

. އާންމުކޮށްއަންގާ ނުވަތަ ހާމަކުރާތާވަލަށެވެ

 

 ]ޝެޑިއުލް[

ޑާްކސްޓް ބްރޯ، ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ

އެޚިދުމަތުގެ ، ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި

ފާޯރ ، ސިގުނަލުގެ އަސަރު ޯފރާ ިހސާބާއި

ފެންވާރާއި ފޯރާފެންވަރު ސާބިތުކާަމއެކު 

ހަމައެކަނި އެބޭނުމަށް ، ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި

 .ފޮނުވޭ ކޮންޓެންޓަށެވެ

 

 ]ޓެސްޓް ސިގަްނލް[

  

 
 
 

 
_________________________ 

 
 


