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 ގަވާއިދު  ބަދަލުގެނައުމުގެ  ތަކަށް ޠު ޝަރު  ސްގެ ން ސަ ލައި  ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް

 

 ބާބު  ފުރަތަމަ 

 ފެށުން 

 ސަބަބުން  ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު  ބްރޯޑްާކސްޓަރުންނަށް ުގޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް ،ގަވާއިދަކީ މި )ހ( . 1 ނަން  ރުފާއިތަޢާ

، ނުކުޅެދިފައިވާތީ ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާ ންސްގެސަލައި

 ދޫކުރުުމގެ  ލަިއސަންސް ބޭުނމުގައ ފުޅާކުރުމުގެ ސިނާޢަތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ކޮމިޝަނަށް  ައހަރުގައި ވަނަ  2021 ،2020 ގޮތުން ބަދަލުގެނައުމުގެ ރުޠުތަކަށްޝަ

 ޚާއްޞަ އައުކޮށްދިނުމުގައި ންސްސަލައި ފަރާތްތަކުގެ ނުދެއްކިހުރި އަހަރީފީ ދައްކަންޖެހޭ

 .ވެކެގަވާއިދެ ލެވިފައިވާވައިއެކުލަ ގޮތުން އަމަލުކުުރމުގެ އުސޫލަކުން

 ޝަރުޠުތަކަށް ްނސްގެސަލައި  ުގޅިގެން އާ 19-ކޮިވޑް" ،ކިޔަނީ ގަވާއިދަށް މި )ށ(  

 .އެވެ" ގަވާއިދު ބަދަލުގެނައުމުގެ

 ގަވާއިދު 

 ގެވައިލުމު އެކުލަ 

 ބާރު  ޤާނޫނީ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ( 2010/61 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،ލެވިފައިވަނީވައިއެކުލަ ގަވާއިދު މި  .2

 .ދަށުންނެވެ ބާރުގެ ލިބިދެވޭ ޮކމިޝަނަށް މާއްދާއިން ވަނަ  46 އަދި 36 ގެ) ޤާނޫނު

 ޙާލަތަށް  ގޮތުން  ފުޅާކުރުމުގެ ިސނާޢަތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ، ބޭނުމަކީ ގަވާއިދުގެ  މި )ހ( .3 ދު ގުސަމަ

 .ކުރުމެވެހާސިލު ދުތައްގުސަމަ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ރިޢާޔަތްކޮށް

 ރޯޑްކާސްޓަރުންނާއިބް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ދަށުން ންސްގެސަލައި )1(   

 ފީ އަހަރީ ،އާއި ފީ އަހަރީ  ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 ދެއްކުމަށް ފަިއސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި ޖޫރިަމނާގެ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ

 .ކަނޑައެުޅން އުސޫލެއް
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 ހުރަސްއެޅިފައިވާތީ އައުކުރުމަށް ންސްސަލައި ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ފައިސާ )2(   

 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން އައުކުރުމަށް  ންސްސަލައި

 ފައިސާ ފަރާތްތަކުގެ ދެއްކިފައިނުވާ އަހަރީފީ ންސްގެސަ ލައި ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް )3(   

 .ހަމަޖައްސައިދިނުން ލުއިގޮތެއް ދެއްކުމަށް

 ގަވާއިދަށް  މި

 އިސްކަންދިނުން 

 ގަވާއިދު  މި  ބަޔާންވެފައިވީނަމަެވސް ގޮތަކަށް އެހެން  ގަވާއިދެއްގައި އެހެން )ހ( .4

 ގަވާއިދުގައި  މި ޢަމަލުކުރާނީ ކަންކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ޢުކުރުމަށްފަހުއިޝާ

 . ގޮތަށެވެ ބަޔާންކުރާ

 .ޝަރުޠު ދޫކުރުމާގުޅޭ  ންސްސަލައި )1(   

 .ދެއްކުން ފީތައް ހޭދައްކަންޖެ ޮކމިޝަނަށް ުގޅިގެން ންސާސަލައި )2(   

 .ކުރުން ރިަމނާޖޫ ސަބަބުން ފީނުދެއްކުމުގެ ދައްކަންޖެހޭ  ުގޅިގެން ންސާސަލައި )3(   

 .އައުކުރުން ންސްސަލައި )4(   

 .ހިފެހެއްޓުން ންސްސަލައި )5(   

 .ބާޠިލުކުރުން ންސްސަލައި )6(   

 ޢަމަލުކުރުމުގައި  މައްޗަށް ކަންކަމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށް ވަކި ގަވާއިދުގައި މި )ށ(  

 :ކަކީގަވާއިދުތަ އިސްތިސްނާވާ

 )ގަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-16/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )1(   

 )ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-1/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )2(   
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 ބާބު  ދެވަނަ 

 ންސް ސަލައި 

 ގެންސް ސަލައި

 ރުޠު ޝަ

 ،ފައިވަނީއެ ކޮށްބަޔާން ކަމުގައި ތައްޠުޝަރު ދިނުމުގެ ންސްސަލައި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .5

 .ތަކެވެޠުޝަރު އާގުޅޭ  ފީ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ  6 ގަވާއިދުގެ މި

 ންސަށް ސަލައި އަލަށް މުޅިން  ވީނަމަވެސް ކޮށްފައިބަޔާން ގޮތަކަށް ވަކި ގަވާއިދުގައި މި )ށ(  

 ގަވާއިދުތަކާ ބަާޔންކުރާ ތިރީގައި ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެދި

 .އެއްގޮތަށެވެ

 )ގަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-16/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )1(   

 )ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-1/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )2(   

 އަހަރުގައި  ވަނަ 2021 ،2020 ުގޅިގެން ކުރިމަތިވުމާ ވަބާ އާލަމީ  ގެ 19-ކޮވިޑް )ހ( .6 ންސްފީ ސަލައި

 އެންމެހައި  ގުޅޭ ންސާސަ ލައި ފަރާތްތަކުން ނުދެއްކިހުރި އަހަރީފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް

 .ކުރަންވާނެއެވެޞްޚަލާ ދައްކައި ނިޔަލަށް މަހުގެ  ރިޗު މާ އަހަރުގެ ވަނަ 2024 ފީތައް

 އަހަރުގައި  ވަނަ 2021 ،2020، ކުރުމުގެގޮތުންާހސިލު ދުގުސަމަ ދުގެވާއިގަ މި )ށ(  

 ންސް ސަލައި ކޮމިޝަނަށް ފަރާތްތަކުން ނުދެއްކިހުރި އަހަރީފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިީރގައި ހަމައަށް މަހާ  ރިޗުމާ 2024 ބަލައިގަތުމުގައި ދެއްކުމާއި ފީ

 .ވެގެންވެއެވެ އިސްތިސްނާ މަލުކުރުންޢަ މާއްދާތަކަށް ގަވާއިދުތަކުގެ

 ވަނަ  14 ގެ) ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-1/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )1(   

 އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ، ފީ އަހަރީ ދައްކަންޖެހޭ  ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ) "ނ( މާއްދާގެ

 ." ކުރަންވާނެއެވެޞްޚަލާ ދައްކައި ނިޔަލަށް ގެހުމާރިޗުމ

 ވަނަ 12 ގެ) ގަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-16/2022  ނަންބަރު ގަވާއިދު )2(   

 އަހަރީ  ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ) "ނ( މާއްދާގެ

 ." ދައްކަންވާނެއެވެ ނިޔަލަށް ަމހުގެ ރިޗުމާ އްގެއަހަރެ ކޮންމެ، ފީ
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 ނުދެއްކުމުން  ފީ

 ކުރުން މަނާ ޖޫރި

 އަދި  2020 ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް ގޮތުން ކުރުމުގެހާސިލު ދުގުސަމަ ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .7

 ރިޗު މާ އަހަރުގެ ވަނަ 2024 ފަރާތްތަކުން ނުދައްކައިހުރި އަހަރީފީ ައހަރުގެ ވަނަ 2021

 .ނުނެގޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާފައިސާއެއް އެއްވެސް ަހމައަށް މަހާ

 ަހމައަށް  މަހާ ރިޗުމާ އަހަރުގެ  ވަނަ 2024، ކުުރމުގެގޮތުންހާސިލު ދުުގސަމަ ދުގެވާއިގަ މި )ށ(  

 އަދި 2020، ކުުރމުގައިމަނާޖޫރި ސަބަބުން ފީނުދެއްކުމުގެ ންސްސަލައި ކޮމިޝަނަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ފަރާތްތަކުން ނުދައްކައިހުރި އަހަރީފީ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 .ވެގެންވެއެވެ އިސްތިސްނާ މަލުކުރުންޢަ މާއްދާތަކަށް ގަވާއިދުތަކުގެ

 ވަނަ  14 ގެ) ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-1/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )1(   

 އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ، ފީ އަހަރީ ދައްކަންޖެހޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން) "ބ( މާއްދާގެ

 ."ކުރަންވާނެއެވެޞްޚަލާ ދައްކައި ނިޔަލަށް ގެހުމާރިޗުމ

 ވަނަ  12 ގެ ) ގަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ( R-16/2022  ނަންބަރު ގަވާއިދު )2(   

 އަހަރީ  ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ) "ބ( މާއްދާގެ

 ."ދައްކަންވާނެއެވެ ނިޔަލަށް ަމހުގެ ރިޗުމާ އްގެއަހަރެ ކޮންމެ، ފީ

 ންސް ސަލައި

 އައުކުރުން 

 ގަވާއިދު  މި ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތް ދަށުން ންސްގެސަލައި )ހ( .8

 ނުދައްކައިހުރި ައހަރީފީ އަހަރުގެ  ވަނަ  2021 އަދި  2020 ަހމައަށް ގެޒެޓްކުރުމާ

  ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ތެރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ ދިނުމުގެ ންސްސަލައި ފަރާތްތަކުން

 ހުށަހަޅާ  އެދި އަުއކުރުމަށް ންސް ސަލައި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  މަލުކުރުމުގައިޢަ މާއްދާތަކަށް

 .އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ ފަރާތްތައް

 ވަނަ  4 ގެ) ގަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-16/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )1(   

 ކުރިން  ކޮިމޝަނުން" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ) 10( ގެ) ހ( މާއްދާގެ

 ރިަމނާއެއް ޖޫ ނުވަތަ  ފީއެއް އެއްެވސް ގުޅިގެން ންސަކާސަލައި ދޫކޮށްފައިވާ

 ޮސސައިޓީއެއްގައި ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ، ނުވުން ކަމުގައި ކުންފުންޏެއް ދައްކަންޖެހޭ

 ނުވަތަ، ނުވުން ކަމުގައި ކުންފުންޏެއް ހިެމނޭ ހިްއސާ މީހެއްގެ އޮތް ހިއްސާ

  ".ނުވުން ކަމުގައި ސޮސައިޓީއެއް ކޯޕަރޭޓިވް

 ވަނަ  8 ގެ) ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ( R-1/2022 ނަންބަރު ވާއިދުގަ )2(   

 ކުރިން ޮކިމޝަނަށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ަވނަ 4 ގެ) ހ( މާއްދާގެ

 އޮތް  ުނދައްކައި ދައްކަންޖެހި ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފީއެއް އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ

 ކަމުގައި  ފަރާތެއް އޮތް ހިއްސާ ސޮސައިޓީއެއްގެ ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް

 ".ނުވުން
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 ދެއްކުމަށް  ފައިސޭ

 އެއްބަސްވުން

 ލުން ވައިއެކުލަ 

 ދައްކަންޖެހޭ  ކޮިމޝަނަށް އަހަރު ވަނަ  2021 އަދި 2020 ގުޅިގެން އާއި 19-ކޮވިޑް )ހ( .9

) ބާރަ( 12 ގިނަވެގެން ފައިސާ އެ ،ދޭނަމައެ ފަރާތްތަކުން ހުރިކިނުދެއް ފީ އަހަރީ

 .ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެއްކުމުގެ ލައިގެންހައިބަ ސްދުވަހަށްމަ

 ދެއްކުމަށް  ފައިސާ ލެވޭނީ ވައިއެކުލަ އެއްބަސްވުން ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 .ަމތީންނެވެ ގޮތުގެ އިތުރުނުވާ މަހަށް ރިޗުމާ 2024 މުއްދަތު އެއްބަސްވެވޭ

 ްނސްގެ ސަލައި ޢަމަލުުކރުމަކީ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމާ  ކުރެވޭ މުގާއި ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  

    ގަވާއިދުގެ  މި ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ އެއްބަސްވުމާ  އަދި. ބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައި ޠެއްޝަރު

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ްނސްސަލައި  ފަރާތެއްގެ އެ ބަޔާންކުރާގޮތުގެމަތީން  މާއްދާގައި ވަނަ  11

 ންސް ސަލައި

 ހިފެހެއްޓުން 

 ލައިގެން ވައިއެކުލަ އެއްބަސްވުން ދެއްކުމަށް ފައިސާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .10

 ފައިސާ  ގޮތަށް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތަކުން އެއްވެސް  އައުކޮށްދެވޭ ންސްސަލައި

 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30 ްނސް ސަލައި ފަރާތެއްގެ އެ  ނުދައްކާނަމަ

 .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ

 އަހަރުތަކުގައި  ފާއިތުވީ ފަރާތްތަކުން އައުކޮށްދެވޭ ްނސްސަލައި ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  

 ްނސް ސަލައި ތަކުގެތްފަރާ ނުދައްކައިހުރި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނަށް

 ޢަމަލުކުރުން މާއްދާތަކަށް ގަވާއިދުތަކުގެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ހިފެހެއްޓުމުގައި

 . އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ

 ވަނަ  14 ގެ) ގަވާއިދު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-16/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )1(   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  3 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )"ހ( މާއްދާގެ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ، ޖޫިރމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭ  ގުޅިެގން ކަމަކާ ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ

 މައްސަލަ  ޯކޓަށް ހޯދުމަށް ޖޫރިމަނާއެއް އެ، ފައިނުވާނަމަކައިދައް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ

 ."ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ވަނަ  14 ގެ) ގަވާއިދު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-16/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )2(   

 ފަދަ  ގެ) ހ( މާއްދާގެ ަވނަ 14 ގަވާއިދުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ)"ށ( މާއްދާގެ

 ފަިއސާ  ޖޫރިމަނާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމަކާ ކޯޓުންކުރާ މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތެއް

 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ) ނުވަދިހަ( 90 ންސްސަލައި ފަރާތެއްގެ އެ ނުދައްކައިފިނަމަ

 ."ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
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 މުއްދަތު  އަދި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތް ދަށުން ންސެއްގެސަލައި ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން )ނ(  

 .އިސްިތސްނާވެގެންވެއެވެ މާއްދާ މި ހިފެހެއްޓުމަށް ންސް ސަލައި ފަރާތްތަކުގެ ހަމަނުވާ

 ންސް ސަލައި

 ބާޠިލުކުރުން 

 ދައްކަންޖެހޭ  ކޮިމޝަނަށް ފަރާތްތަކުން އައުކޮށްދޭ ންސް ސަ ލައި ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި )ހ( .11

        ،ފައިނުވާނަމަކައިދައް އެއްގޮތަށް މާއްދާއާ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި ންސްފީސަލައި

 ންސް ސަލައި ފަރާތެއްގެ އެ އެއްގޮތަށް އާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގަވާއިދުގެ މި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޯޓަށް ބާޠިލުކުރުމަށް ންސްސަލައި ފަރާތެއްގެ އެ އްޓުމަށްފަހުހެހިފެ

 ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ބާޠިލުކުުރމުގައި  ންސްސަލައި ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  

 .އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ މަލުކުރުންޢަ މާއްދާއަށް ގަވާއިދުގެ

 ވަނަ  15 ގެ) ގަވާއިދު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ( R-16/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު )1(   

 ނަންބަރު  ވަނަ) 7( ގެ) ހ( މާއްދާގެ

 ވަނަ ) 2( ގެ ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ  12 ގަވާއިދުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ"

 އަހަރުދުވަހު ) ދޭއް( 2 ޖެހިޖެހިގެން، ފީ އަހަރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި

 ".ފައިނުވުންކައިދައް

 ބާބު  ތިންވަނަ 

 މަލުކުރުން ޢަ  ގަވާއިދަށް 

 ގަވާއިދަށް 

 ފެށުން  މަލުކުރަން ޢަ

 ދުވަހުން ޝާޢިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ،ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ ގަވާއިދަށް މި 11

 .ަހމައަށެވެ މަހާ ިރޗުމާ އަހަރުގެ ަވނަ 2024 ދެމިއޮންނާނީ ގަވާއިދު މި. ފެށިގެންނެވެ

 

___________________ 

 


