GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR BUSINESS PARTNERS V1

ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންނާއި ގުޅޭ އާންމު ޝަރުތުތައް
Version 1.0

 .1އާންމު މާއްދާތައް
ތަޢާރަފު

.1.1

މާނަކުރުން

.1.2

މިއީ ،މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި އެކު ވެވޭ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތަކާއި
ގުޅޭ އާންމު ޝަރުތުތަކެވެ .އެގޮތުން މިޝަރުތުތަކަކީ ،މިޝަރުތުތައް މީޑިއާނެޓްގެ ވެބްސައިޓްގައި
އާންމުކޮށް

ފެންނަހެން

ޝާޢިއުކުރެވޭ

ތާރީޙުގެ

ފަހުން

ވެވޭ

އެންމެހައި

ލައިސަންސް

އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،އަދި އެފަދަ ކޮންމެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައެއްގެ
ގޮތުގައި ބެލޭނޭ އާންމު ޝަރުތުތަކެކެވެ.
މިޝަރުތުތަކުގައި

އެހެން

ގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ

ހިނދަކު،

އަންނަނިވި

ލަފްޒުތަކަށް

ދެވިފައިވާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަންނަނިވި މާނަކުރުމެވެ.
.1.2.1

[ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންނާއި

ގުޅޭ އާންމު

ޝަރުތުތައް] ނުވަތަ [އާންމު

ޝަރުތުތައް] މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ،މި ޝަރުތުތަކަށާއި ،މި ޝަރުތުތަކަށް
މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން އެކިފަހަރު މަތިން ގެންނަ ބަދަލުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
.1.2.2

[ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރު] ނުވަތަ [ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް] ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ކޮންޓެންޓް ނުވަތަ ޓީވީ
ޗެނަލްތައް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި،
ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސެންސް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް
ދޫކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
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.1.2.3

[މީޑިއާނެޓް] މިހެން ބުނެފައިއެވަނީ ،މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ.

.1.2.4

[ކޮންޓެންޓް] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ކޭބަލްޓީވީ ނެޓްވާރކެއްގެ ޒަރީއާއިން
ކަސްޓަމަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ދޫކުރެވޭ ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށެވެ.

.1.2.5

[މީޑިއާނެޓް ކޮންޓެންޓް] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން،
ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންގެ ކޭބަލް ޓީވީ ނެޓްވާރކްތައް މެދުވެރިކޮށް ،އާންމުންނަށް
ދެއްކުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ،މީޑިއަނެޓަށް އެ ކޮންޓެންޓް ދޫކުރުމުގެ ފުރިހަމަ
ލައިސަންސާއި ހައްޤު ލިބިދީފައިވާ އެންމެހައި ޓީވީ ޗެނަލްތަކާއި ،އަދި
މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ ފްރީ ޓު އެއަރ ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށެވެ.

.1.2.6

[ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ފްރީ ޓު އެއަރ ޗެނަލްތައް
ފިޔަވާ ،އެނޫން އެންމެހައި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ ޗެނަލްތަކުގެ
ޭގއި
ވެރިފަރާތްތަކާއި ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރާއި ދެމެދު އެ ޗެނަލް ދިވެހިރާއްޖ ަ
ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކޮންމެ ޓީވީ ޗެނަލަކަށެވެ.

.1.2.7

ްޓ ފިޔަވާ،
[ތާރޑް ޕާޓީ ކޮންޓެންޓް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީޑިއާނެޓް ކޮންޓެނ ް
އެނޫން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޫކުރާ އެންމެހައި ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށެވެ.

.1.2.8

[ނެޓްވާރކް]

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ،

މީޑިއާނެޓް

ކޮންޓެންޓް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ޙިދުމަތްދޭ ރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޭބަލް ޓީވީ
ނެޓްވާރކަށާއި ،އެނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ެނގޮތުން،
ބޭނުންވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި ،ޑިވައިސްތަކާއި އާލަތްތައް ހިމ ޭ
މުޅި ނެޓްވާރކަށެވެ.
.1.2.9

[ސެޓް އަޕް ބޮކްސް] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން
ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންޓެންޓް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް
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ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވިއްކުމަށް ދޫކުރެވޭ އެކި މޮޑެލްގެ
ޑިވައިސްތަކަށެވެ.
[ .1.2.10ސިގްނަލް]

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ،

ޙިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުން

މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓް ދޫކުރެވޭ ސިގްނަލަށެވެ.
[ .1.2.11ޙިދުމަތް] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ
ެނޓަށެވެ.
ފަރާތުން ،މިޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންޓ ް
[ .1.2.12އެފިލިއޭޓެޑް ޙިދުމަތް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީޑިއާނެޓް ފިޔަވައި،
މީޑިއާނެޓާއި އެފަރާތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލައިސަންސް
ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީޑިއާނެޓުން ހުއްދަދޭ
އެހެނިހެން ތިންވަނަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޙިދުމަތްތަކަށެވެ.
[ .1.2.13ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މިޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓް
ދޫކުރުމަށްޓަކައި،
އެއްބަސްވުމެއްގެ

ޕާޓްނަރޝިޕް
ދަށުން

ލައިސަންސް

މީޑިއާނެޓްގެ

އެގްރީމެންޓެއްގެ

ކޮންޓެންޓް

ކަނޑައެޅޭ

ނުވަތަ
ވަކި

ސަރަޙައްދެއްގައި ދޫކުރުމަށް ދެވޭ ހާއްސަ ލައިސަންސަށެވެ.
[ .1.2.14ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް އެގްރީމެންޓް] ނުވަތަ [ލައިސަންސް އެއްބަސްވުން]
ބޒްނަސް
ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ި
ޕާޓްނަރުންނާއި އެކު މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ވެވޭ އެންމެހައި އެއްބަސްވުންތަކަށެވެ.
ަރ
[ .1.2.15ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނު ނަންބ ު
( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަދި އެ ޤާނޫނަށް އެކިފަހަރު މަތިން
ގެނެވޭ އިސްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
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[ .1.2.16ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
16/2010

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ދަށުން

ގެ

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާއިދު ނަންބަރު ( 2019/R-179ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދު)

އަދި

އެޤަވާއިދަށް

އެކިފަހަރު

މަތިން

ގެނެވޭ

އިސްލާޙުތައް

ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
ކޮންޓެންޓް ދޫކުރުން

.1.3

މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ،އެފަރާތަށް އެކްސްކްލޫސިވް ކޮށް ލައިސެންސް ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދޫކުރާ އެއްވެސް ޓީވީ ޗެނަލެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް
ސަރަޙައްދަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،މީޑިއާނެޓާއި އެ ކޮންޓެންޓެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ދެމެދު ،މި
އާންމު ޝަރުތުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޝަރުތުތައް ހިމެނޭގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި
އެކަމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން އެކަންޏެވެ.

.1.4

މި ޝަރުތުތަކުގެ  1.3ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ތެރޭގައި ،ފްރީ ޓު އެއަރ ޗެނަލްތަކާއި
ލޯކަލް ޗެނަލްތަކާއި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޝަރުތުތަކަށް
ޢަމަލުކުރަން

.1.5

މި ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންނާއި ގުޅޭ އާންމު ޝަރުތުތައް މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ތާރީޙުގެ ފަހުން ،ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންނާއި އެކު ވެވޭ ޗެނަލް

ލާޒިމްވުން

ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެވޭ ކޮންމެ އެއްބަސްވުމަކަށް މިޝަރުތުތައް ހިނގާނެއެވެ .އަދި މި
ޝަރުތުތަކަކީ އެފަދަ ކޮންމެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައެކެވެ.
.1.6

މިޝަރުތުތަކުގެ  1.5ނަންބަރު މާއްދާގެ ދަށުން ،މިޝަރުތުތަކާއި ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކާއި އެކު
މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ވެވޭ ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް އެއްބަސްވުމެއްގެ އެއްވެސް ޝަރުތަކާއި
ފުށުއަރާނަމަ ،އިސްކަންދެވޭނީ ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް އެއްބަސްވުމަށެވެ.
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 .2ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސާއި ގުޅޭ ޝަރުތުތައް
ޕާޓްނަރޝިޕް

.2.1

ޕާޓްނަރޝިޕް

.2.2

ލައިސަންސް

ޕާޓްނަރޝިޕް

ލައިސަންސަކީ،

ބިޒްނަސް

ޕާޓްނަރަކާއިއެކު،

ޕާޓްނަރޝިޕް

ލައިސަންސް

އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ،މި
ުރމަށްޓަކައި ދެވޭ،
އާންމު ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓް ދޫކ ު
އެއްވެސް

ސިފައެއްގައި

އެހެން

އެއްވެސް

ތިންވަނަ

ފަރާތަކަށް

ބަދަލުނުކުރެވޭ

ނުވަތަ

ސަބްލައިސަންސް ނުކުރެވޭ އަދި ނޮން-އެކްސްކްލޫސިވް ލައިސަންސެކެވެ.

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ

މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި ،އެފަރާތުގެ ކޮންޓެންޓް ނުވަތަ
ޗެނަލްތައް ދެއްކުމާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާނެޓައް ފެންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،މި އާންމު ޝަރުތުތަކާއި،

އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވުން

އަދި ކަނޑައެޅޭ އިތުރު ހާއްސަ ޝަރުތުތަކެއް ހިމެނުމާއިއެކު ،ޕާޓްނާރޝިޕް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ
ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރާއި ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
.2.3

މި ޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓް
ދނުމުގެ ހައްޤު
ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް އެއް ފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ި
މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލައިސަންސްގެ
މުއްދަތު

.2.4

މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ އެއްވެސް ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް ބިޒްނަސް
ނވަތަ
ު
ޕާޓްނަރަކު ޙިދުމަތް ދޭންވާނީ ނުވަތަ ކުންޓެންޓް ދޫކުރަންވާނީ ،އެލައިސަންސްގައި
ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ .އަދި ލައިސަންސްގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓް އެފަރާތުން ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.2.5

އެއްވެސް ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ޕާޓްނާރޝިޕް ލައިސަންސް އެގްރީމެންޓްގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުން ،އެ އެ ޕާޓްނާރޝިޕް ލައިސަންސް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕް
ލައިސަންސް ބާތިލުވީއެވެ.
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.2.6

ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް ބާތިލުވެފައިވަނިކޮށް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓް
ދޫކޮށްފިނަމަ ،އެ ކޮންޓެންޓް ދޫކުރެވެނީ މިޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފަށެވެ .އަދި މިފަދައިން އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،މިޝަރުތުތުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހައްޤު
މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލައިސަންސްގެ ދަށުން
ޚިދުމަތް

.2.7

އެއްވެސް ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކު ،އެފަރާތަށް ކޮންޓެންޓް
ހންނަންވާނީ ،މި
ދޫކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ދެވޭ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ު

ފޯރުކޮށްދިނުން

އާންމު ޝަރުތުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށެވެ .އަދި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މިޝަރުތުތަކުގައި
ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް
ސަބްލައިސަންސް

.2.8

މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ އެއްވެސް ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސެއް އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް
ސަބްލައިސަންސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރުން
.2.9

މި ޝަރުތުތަކުގެ  2.8ނަންބަރު މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ސަބްލައިސަންސް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި،
އެއްވެސް އެގްރީމެންޓެއް ހެދުމަކާއިއެކު ނުވަތަ އެގްރީމެންޓެއް ނެތި ނަމަވެސް ،ލައިސަންސް
ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެނޫން އެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނުވަތަ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމުއިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޙުސެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި އެފަދަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން
ޙިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުން

ބެލޭނީ،

މިޝަރުތުތަކުގެ

ބޭނުމަށްޓަކައި،

ތިންވަނަ

ފަރާތަކަށް

ސަބްލައިސަންސް ކުރީކަމުގައެވެ.
ލައިސަންސް
ބާތިލްކުރުން

 .2.10ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުރަމުން
ގެންދާކަން މީޑިއާނެޓަށް އެނގިންޖެނަމަ ،އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ލައިސަންސް
ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ--

 23ސަފްޙާގ  6ވަނަ ސަފްހާ

GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR BUSINESS PARTNERS V1

.2.10.1

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް ދެއްކުން ނުވަތަ
ޕައިރެސީގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުން؛

.2.10.2

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނޫން އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ކޮންޓެންޓް
ދޫކުރުން؛

.2.10.3

ލައިސަންސްގެ ދޫކުރެވުނު ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން އެލައިސަންސްގެ ދަށުން
ދޫކުރެވޭ މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓް ދޫކުރުން؛

.2.10.4

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ގިނަވެގެން
( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރު ވަންދެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވި ނުވަތަ ޚިދުމަތް
މެދުކެނޑުމާއި އެކު ،އެކަން ވަޤުތުން މީޑިއާނެޓްގެ ސަމާލުކަމަށް ނުގެނައުން؛

.2.10.5

މި އާންމު ޝަރުތުތަކާއި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވުން؛

 .3ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ގުޅޭ ޝަރުތުތައް
ޙިދުމަތް ދިނުން

 .3.1ކޮންމެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކުވެސް ،އެ ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ޙިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،މީޑިއާނެޓުން އެޕްރޫވްކުރެވިފައިވާ ނެޓްވޯރކެއް ނުވަތަ މީޑިއަމްއެއް މެދުވެރިކޮށް،
މީޑިއާނެޓުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކަށެވެ.
 .3.2އެއްވެސް ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކު ،އެފަރާތަކަށް ލައިސަންސް

ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި

ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަކީ ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަށްވުރެ ދަށް ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ
ޚިދުމަތެއްނަމަ ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން އެކަން ރަނގަޅުކުރަން އެންގޭނެއެވެ.
 .3.3ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް ،އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ،މި ޝަރުތުތަކުގެ
3.2

ނަންބަރުގެ

ދަށުން

އެންގޭ

އެއްވެސް
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ރަނގަޅުކުރެވިފައިނުވާނަމަ ،އެފަރާތަކާއިއެކު ވެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕް ލައިސަންސް އެއްބަސްވުން
ބާތިލުކުރުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކަސްޓަމަރުންގެ
ނިސްބަތް ހިފެހެއްޓުން

 .3.4ކޮންމެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކުވެސް ،އެފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ،އެފަރާތަކަށް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ އަދަދުގެ ( 80%އަށްޑިހަ އިންސައްތަ) ނިސްބަތަށްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 .3.5އެއްވެސް ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް ،މި ޝަރުތުތަކުގެ  3.4ނަންބަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ނިސްބަތަށް
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ކަމަށް މީޑިއާނެޓަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ނިސްބަތަށް ކަސްޓަމަރުން
ހޯދުމަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
 .3.6މިގޮތުން  3.5ނަންބަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ
އަދަދުގެ ( 80%އަށްޑިހަ އިންސައްތަ) ނިސްބަތަށްވާ ކަސްޓަމަރުން އެ ފަރާތަކަށް ނުހޯދިއްޖެނަމަ،
އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .3.7މި ޝަރުތުތަކުގެ  3.5ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތެއް މީޑިއާނެޓްގެ
ފަރާތުން ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް ދިނުމަށް މީޑިއާނެޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެފަދައިން
ޢަމަލުކުރުމަށް މި ޝަރުތުތައް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އަލަށް ޚިދުމަތް ދޭން
ފަށާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ
ކަސްޓަމަރ
އެކުއިސިޝަން
ޕީރިއަޑް

 .3.8މި

ޝަރުތުތަކުގެ

3.4

ނަންބަރުން

ފެށިގެން

3.6

ނަންބަރާއި

ހަމައަށް

އެހެން

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މީޑިއާނެޓުން މުޅިން އަލަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތަކަށް ،އެފަރާތަކަށް
މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން އެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ
ޕޓްނަރަށް
އަދަދުގެ ( 80%އަށްޑިހަ އިންސައްތަ) ނިސްބަތަށްވާ ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމަށް ބިޒްނަސް ާ
( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
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 .3.9މިގޮތުން  3.8ނަންބަރުގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި3.8 ،
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ނިސްބަތް ނުހޯދިއްޖެނަމަ ،މި ޝަރުތުތަކުގެ ،3.5
 3.6އަދި  3.7ނަންބަރުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ
ޑައުންޓައިމް

 .3.10މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކު ،އެފަރާތުން
ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރަޙައްދުގައި ދެވޭ ޙިދުމަތް ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު
މުއްދަތަކަށް މެދުކެނޑުނަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
 .3.11މިޝަރުތުތަކުގެ  3.10ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރުން ،ލައިސަންސް
ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރަކު ،އެފަރާތުން ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރަޙައްދުގައި ދޭ
ޚިދުމަތް ،ކޮންމެ ( 30ތިރީސް) ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ވަކިވަކިން ވިޔަސް ޙިދުމަތް މެދުކެނޑިގެންދާ
ވަޤުތުތަކުގެ ޖުމްލަ ވަޤުތު ( 72ހަތްދިހަ ދޭށް) ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޙިދުމަތަށް ބުރޫއަރާކަން
މީޑިއާނެޓަށް އެންގުން

 .3.12އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް
މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ،

މީޑިއާނެޓަށް

އެކަން

ވަޤުތުން

އަންގަންވާނެއެވެ.

އަދި

އެފަދަކަމެށް

ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޙިދުމަތްދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަންވެސް މީޑިއާނެޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ބާރުނުފޯރުވޭ ކަމެއްގެ
ސަބަބުން ޙިދުމަތަށް
ބުރޫއެއެރުން

 .3.13ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބާރު ނުފޯރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޙިދުމަތަށް ބުރޫއަރާ
ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތެއް މިޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ކޮންމެ
ހާލަތެއްގައިވެސް ،އެކަމެއް މެދުވެރިވުމުން ލަސްނުކޮށް ވަޤުތުން އެކަން މީޑިއާނެޓަށް އެންގުމަކީ
އެފަރާތެއް ،މިޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ.

ނެޓްވާރކް
މެއިންޓެއިނަންސްއަށ
ޙިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން

 .3.14ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ،އެފަރާތެއް ޙިދުމަތް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯރކް ނުވަތަ
އެއްވެސް އާލާތެއްގެ މެންޓެއިނެންސް މަސައްކަތަށް ޙިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވާ
ޙާލަތްތަކުގައި ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ،ޙިދުމަތް ވަޤުތީގޮތުން
މެދުކަނޑާލުމަށް މިޝަރުތުތައް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން
އަގު ނެގުން

 .3.15ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ،ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
މުޤާބިލެއްގެ ގޮތުގައި ފީ ނަގަންވާނީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގުތަކާއި
އެއްގޮތަށެވެ.
 .3.16މިގޮތުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކަށް ނެގޭނޭ އަގު ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ އިތުރުން ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން
އިތުރު އެއްވެސް ފީއެއް ނުވަތަ އަގެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .3.17މިޝަރުތުތަކުގެ  3.16ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ހުއްދަ
ިދމަތެއް
ލިބިގެން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުން ،ކޭބަލް ޓީވީ ޙިދުމަތުގެ އިތުރުން އެހެން ޙ ު
ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ،އެފަދަ ޙިދުމަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ފީއެއް ނުވަތަ އަގެއް ނެގުމަށް މިޝަރުތުތައް ހުރަހެއް
ނާޅައެވެ.

އިތުރު ޙިދުމަތެއް
ފޯރުކޮށްދިނުން

 .3.18ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ،މި
ޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތުގެ އިތުރުން ،އިންޓަރނެޓް ފަދަ އެނޫން ޙިދުމަތެއް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.
 .3.19މިޝަރުތުތަކުގެ  3.18ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މީޑިއާނެޓާއި ތިންވަނަ
ފަރާތަކާއި

ދެމެދު

ވެވޭ

އެއްބަސްވުމެއްގެ

ދަށުން

ފޯރުކޮށްދެވޭ

އެފިލިއޭޓެޑް

ޙިދުމަތެއް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،މީޑިއާނެޓްގެ އިތުރު ހުއްދައެއް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހޯދާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.
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 .4ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓާއި ގުޅޭ ޝަރުތުތައް
ޙިދުމަތް ދިނުމަށް
ބޭނުން ކުރެވޭ
ނެޓްވާރކް

 .4.1ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،މީޑިއާނެޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް
ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.
 .4.2ލައިސަންސް

ދޫކުރެވޭ

ފަރާތުން

ޙިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ބޭނުންކުރަންވާނީ،

އެފަރާތުގެ

މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ނުވަތަ އެ ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ
ހައްޤު ލިބިގެންވާ ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ
ނެޓްވަރކެއް
ބޭނުންކުރުން

 .4.3ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި އޮތް ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް މެދުވެރިކޮށް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ޙިދުމަތްދޭނަމަ ،އެފަދަ ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއްގެ
މިލްކުވެރި

ފަރާތާއި

ލައިސަންސް

ދޫކުރެވިފައިވާ

ފަރާތާއި

ދެމެދު،

އެ

ނެޓްވަރކް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާ އެގްރީމެންޓެއް ލިޔުމުން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .4.4މިޝަރުތުތަކުގެ  4.3ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނެޓްވާރކް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިދޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތަކާއި ކަންކަން
ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.
.4.4.1

ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ދެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ،
( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި

ްވރެ
( 24ސައުވީސް) މަސް ދުވަހަށ ު

ދިގުނޫން މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވުން؛
.4.4.2

ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ދެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ،ހައްޤުދޭ
ފަރާތަކީ ނެޓްވަރކްގެ މިލްކުވެރި ފަރާތްކަމުގައިވުން؛
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.4.4.3

ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ދެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ،ނެޓްވަރކް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މީޑިއާނެޓްގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ނުވަތަ މީޑިއާނެޓް ހުއްދަދޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކަނި ބޭނުންކުރުމަށް ހައްޤު ދީފައިވުން؛

.4.4.4

ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު ދެވޭ އެއްބަސްވުމަކީ އެ ނެޓްވަރކް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރިފަރާތް އެކަނި ބޭނުން
ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިވުން؛

.4.4.5

ނެޓްވާރކް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބޭނުންކުރުމުގެ

ހައްޤު

ދެވޭ

އެއްބަސްވުމުގައި،

ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއް ،އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުމަކާއިނުލައި ،ދެފަރާތަށްވެސް ދެފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިހެއް ލިޔުމުން ދިނުމަށްފަހު ،އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވޭ ގޮތަށް
އޮތުން؛
ނެޓްވަރކް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްޤު
ލިބިގެން ނުވާކަމަށް
ނިންމުމުގެ ބާރު

 .4.5ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނެޓްވާރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް ބޭނުން
ަޔންކުރާ
ކޮށްގެން ޙިދުމަތްދޭ ހާލަތްތަކުގައި ،މި ޝަރުތުތަކުގެ  4.3ނަންބަރު މާއްދާގައި ބ ާ
އެއްބަސްވުމުގައި މިޝަރުތުތަކުގެ  4.4ނަންބަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާނަމަ،
ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވީނަމަވެސް ،އެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް
އެފަރާތުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހައްޤު
ލިބިގެންވާކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ .އަދި މިހާލަތުގައި ބެލޭނީ ،ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުން
މިޝަރުތުތަކުގެ  4.2ނަންބަރު މާއްދާއާއި ޚިލާފުވީކަމުގައެވެ.

ނެޓްވާރކް
މެންޓެއިނަންސް

 .4.6ލައިސްންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވަރކް ޤަވާއިދުން މެންޓެއިންކޮށް
ބެލެހެއްޓުމަކީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އެގޮތުން ނެޓްވަރކް މެންޓެއިނަންސަށް
ހިނގާ އެންމެހައި ޙަރަދެއް ކުރާނީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތެވެ.
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ނެޓްވާރްކް
އަޕްގްރޭޑްކުރުން

 .4.7މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުން ނެޓްވަރކް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށާއި ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓް ،މެޝިނަރީ އަދި އެނޫންވެސް އާލަތްތައް
އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް އެންގުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .4.8މި ޝަރުތުތަކުގެ  4.7ނަންބަރު މާއްދާގެ ދަށުން މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ
ފަރާތަކަށް،

އެފަރާތުން

ޙިދުމަތް

ދިނުމަށް

ބޭނުންކުރާ

ނެޓްވަރކް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް އަންގައިފިނަމަ ،މީޑިއާނެޓުން އެފަދަ އަޕްގްރޭޑެއް ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މީޑިއާނެޓުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ނެޓްވަރކް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނެޓްވަރކް އޮޑިޓްކޮށް
އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ
ހައްޤު

 .4.9ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި
ގުޅޭގޮތުން

ކުރިއަށް

ގެންދިޔުމަށް

މީޑިއާނެޓުން

ކަނޑައަޅާ

ޓެކްނިކަލް

އޮޑިޓްތަކާއި

އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.
އަދި މިގޮތުން މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުމާއި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ނެޓްވާރކްގެ ފެންވަރު
ދަށްވެގެން ޙިދުމަތަށް
ބުރޫއެރުން

 .4.10ލައިސަންސް

ދޫކުރެވޭ

ފަރާތަކުން

ޙިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ބޭނުންކުރާ

ނެޓްވަރކް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤަވާއިދުން މެންޓެއިން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ މީޑިއާނެޓުން އަންގާފައިވާ
ލއިސަންސް
ގޮތަށް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ަ
ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު މީޑިއާނެޓުން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަކަށްވުރެ
ދަށްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޙިދުމަތަށް ބުރޫއަރާނަމަ ،އެކަމެށް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް
އެންގުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެގޮތުން ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް،
އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއިނުލައި ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ ،އިތުރު
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ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ
ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ސެޓް-ޓޮޕް-ބޮކްސް

 .4.11ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރަންވާނީ،
މީޑިއާނެޓުން ،އެވަޤުތެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
މޮޑެލްތަކެއްގެ ސެޓް-ޓޮޕް-ބޮކްސް ތަކެވެ.
ުގ
 .4.12ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރާ އެއްވެސް ސެޓް-ޓޮޕް-ބޮކްސް ތަކ ެ
ުރން ނުވަތަ
ހާޑްވެއަރ ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއަރ އަށް ބަދަލުގެނައުމާއި އަދި ރިވާރސް އިންޖިނިއަރ ކ ު
އެނޫން އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .4.13ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރާ އެއްވެސް ސެޓް-ޓޮޕް-ބޮކްސް ތަކުގައި
ނުވަތަ އެފަދަ ސެޓް-ޓޮޕް-ބޮކްސް ހިމެނޭ ޕެކޭޖިންގ ގައި އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ލޯގޯ ނުވަތަ ބްރޭންޑް
ހިމަނާގެން ނުވާނެއެވެ.
ޓޕް-ބޮކްސް ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން
 .4.14ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެޓްޮ -
ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން އެބޮކްސް ގަތުމަށްޓަކައި އަގުގެ ގޮތުގައި ނަގަންވާނީ ،މީޑިއާނެޓުން އެފަދަ
ބޮކްސެއް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު އެކަންޏެވެ .އަދި މީޑިއާނެޓުން ސެޓް-ޓޮޕް-ބޮކްސް
ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ ތެރެއަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އިތުރު އަގެއް ނުވަތަ
ފީއެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 23ސަފްޙާގ  14ވަނަ ސަފްހާ

GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR BUSINESS PARTNERS V1

 .5ކޮންޓެންޓާއި ގުޅޭ ޝަރުތުތައް
ލައިސަންސް
ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން
ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންޓެންޓް

 .5.1މިޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ
ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،މީޑިއާނެޓް ކޮންޓެންޓް އެކަންޏެވެ .އަދި އެނޫން އެއްވެސް ތާރޑް ޕާޓީ
ކޮންޓެންޓެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،މީޑިއާނެޓްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

ކޮންޓެންޓަށް
އުނިއިތުރު ނުގެނައުން

އނިއިތުރެއް
 .5.2ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުން ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،އެކޮންޓެންޓަށް އެއްވެސް ު
ގެނައުމެއް ނެތިއެވެ .މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންޓެންޓްގެ ވީޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ފީޑް ކަނޑާލުމަކީ
މިޝަރުތުތަކުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮންޓެންޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
 .5.3ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ޓައިމް ޑިލޭއެއް
ހިމަނަންވާނީ ،ޓައިމް ޑިލޭއެއް ލުމަށް މީޑިއާނެޓުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އަންގާ އެންގުމެއްގެ
ދަށުން އެކަންޏެވެ.
 .5.4ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުން ،މިޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސެންސްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ
އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއްގައި އެފަރާތުގެ ވޯޓަރމާރކް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބްރޭންޑް ދައްކުވާދޭފަދަ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންޓެންޓް
ޕެކޭޖްކުރުން
މަނާކުރުން

ަރތުން
 .5.5މި ޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް މެދުވެރިކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފ ާ
ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،މީޑިއާނެޓުން ކަނޑައަޅާ ޕެކޭޖްތަކުގެ އިތުރުން ،އިތުރު އެހެން
ގޮތަކަށް ކޮންޓެންޓް ޕެކޭޖްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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 .6ޕައިރަސީ އަދި ކޮންޓެންޓް ޕައިރޭޓުކުރުމާއި ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް
ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް
ދެއްކުން މަނާކުރުން

 .6.1ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކުން ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ،ފޯރުކޮށްދޭ
ކޮންޓެންޓްގެ ތެރޭގައި ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް ،މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓާއިއެކު އެއްކޮށްގެން ،ނުވަތަ
އެނޫން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ،ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް
ދެއްކުން ހުއްޓާލަން
އެންގުން

 .6.2ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކުން ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ،ފޯރުކޮށްދޭ
ކޮންޓެންޓްގެ ތެރޭގައި ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް ،މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓާއިއެކު އެއްކޮށްގެން ،ނުވަތަ
އެނޫން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ،ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،ވަޤުތުން
އެފަދަ ކޮންޓެންޓް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ހައްޤު

 .6.3މިޝަރުތުތަކުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކުން،
ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ،ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް ،މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓާއިއެކު
އެއްކޮށްގެން ،ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ،ހިމަނައިގެން ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ10,000 ،ރ (ދިހަ
ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ) އާއީ 100,000ރ (އެއްލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އާއި ދެމެދުގެ އަދަދުން
ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޕައިރޭޓްކުރުމުގެ
ސަބަބުން ލައިސަންސް
ބާތިލުކުރުމުގެ ހައްޤު

 .6.4ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކުން ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ،ޕައިރޭޓެޑް
ކޮންޓެންޓް ،މީޑިއާނެޓްގެ ކޮންޓެންޓާއިއެކު އެއްކޮށްގެން ،ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް،
ހިމަނައިގެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން ،މިޝަރުތުތަކުގެ  6.3ނަންބަރު މާއްދާގެ ދަށުން
ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން ،އިތުރު އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއިނުލައި ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ
ފުރިހަމަ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .6.5މި ޝަރުތުތަކުގެ  6.4ނަންބަރު މާއްދާގެ ދަށުން ،ޕައިރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން
އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވުނު ނަމަވެސް 6.3 ،ނަންބަރު މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްފައިވާނަމަ،
އެ ފައިސާއަކީ ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން މީޑިއާނެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެކެވެ.
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 .7ބިލިންގް އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން އަގުނެގުން
ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން
ޙިދުމަތުގެ އަގު
ނެގުން

 .7.1ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި
ނަގަންވާނީ ،މީޑިއާނެޓުން ޕެކޭޖްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކެވެ .އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ
ފަރާތުން ،މީޑިއާނެޓުގެ ފަރާތުން ޕެކޭޖްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ އިތުރުން އިތުރު އެއްވެސް
އަގެއް ނުވަތަ ފީއެއް ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޙިދުމަތަށް ފައިސާ
ދެއްކޭނޭ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން

 .7.2ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފައިސާ ދެއްކޭނޭ
ލައިސަންސް

އިންތިޒާމެއް،

ދޫކުރެވޭ

ފަރާތުން

ލައިސަންސް

ދޫކުރެވޭ

ސަރަޙައްދުގައި

ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
ކަސްޓަމަރުންނަށް
ބިލްކުރުން

 .7.3ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްކުރަންވާނީ ،މީޑިއާނެޓެ ނަމުގައެވެ .އަދި
ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.

 .8ރިޕޯރޓިންގ އަދި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
ސޭލްސް އެންޑް
ރެވެނިއު ރިޕޯޓް

 .8.1ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ކޮންމެ މަހެއްގެ  5ވަނަ
ދުވަހުގެ ކުރިން ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ސޭލްސް އެންޑް ރެވެނިއު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް
މީޑިއާނެޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.8.1.1

ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ޙިދުމަތް ފާއިތުވި މަހުގައި ޙިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދެވުނު ކަސްޓަމަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛
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.8.1.2

ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ޙިދުމަތް ފާއިތުވި މަހުގައި ޙިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދެވުނު

ކަސްޓަމަރުންނަށް

ޙިދުމަތް

ދީގެން

ލިބުނު

އާމްދަނީގެ

ތަފްޞީލްތައް؛
.8.1.3

ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން ޙިދުމަތް ފާއިތުވި މަހުގައި ޙިދުމަތް
ފއިސާ
ފޯރުކޮށްދެވުނު ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ،ނަމަވެސް ބިލަށް ަ
ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނުލިބިވާ އާންމްދަނީގެ ތަފްޞީލްތައް؛

.8.1.4

ަތ
ފާއިތުވި މަހުގައި ،ބިލަށް ފައިސާ ނުދެއްކި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޙިދުމ ް
މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދާއި ނިސްބަތް؛

.8.1.5
ކަސްޓަމަރ
ރިޓެންޝަން އެންޑް
އެކުއިސިޝަން ރިޕޯޓު

މީޑިއާނެޓުން މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް އަންގާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް؛

 .8.2ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ކޮންމެ މަހެއްގެ  5ވަނަ
ދުވަހުގެ ކުރިން ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރ ރިޓެންޝަން އެންޑް އެކުއިސިޝަން
ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މީޑިއާނެޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.8.2.1

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ލައިސްންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި
ލައިސަންސް

ދޫކުރެވޭ

ފަރާތުގެ

ކިބައިން

އެމަހެއްގައި

ޙިދުމަތް

ހޯދި

ކަސްޓަމަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛
.8.2.2

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ލައިސްންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން އަލަށް ޙިދުމަތް ހޯދަން ފެށި
ކަސްޓަމަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛
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.8.2.3

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ލައިސްންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ހޯދަމުންދިޔަ ޙިދުމަތް ހުއްޓާލި ނުވަތަ
މެދުކަނޑާލި ކަސްޓަމަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛

.8.2.4

ިސންސް
މި ޝަރުތުތަކުގެ  3.4ނަންބަރު މާއްދާގައި މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ލައ ަ
ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ
ގޮތުގައި މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އަދަދުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް
ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ޙިދުމަތް ދެމުންދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ނިސްބަތް؛

.8.2.5
ރިޕޯޓުތައް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް

މީޑިއާނެޓުން މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް އަންގާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް؛

 .8.3މިޝަރުތުތަކުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހިނދަކު ،ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް މީޑިއާނެޓްގެ
ފަރާތުން ނާންގާ ހިނދަކު ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން މިޝަރުތުތަކުގެ  8.1އަދި 2.8
ނަންބަރު މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅާނީ ،އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާނެޓުން
އެރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ އީމެއިލް އެޑްރެހަކަށެވެ.

ތެދު މަޢުލޫމާތު
ދިނުން

 .8.4މިޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން މީޑިއާނެޓަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ
މަޢުލޫމާތެއްވެސް ވާންވާނީ ،ކަން އޮތްގޮތާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެއް
ނުވަތަ ރިޕޯޓަކަށެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއްގައި ދޮގު
މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ތެދުކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދޮގު މަޢުލޫމާތު
ދިނުން

 .8.5ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،މިޝަރުތުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ
ރިޕޯޓެއްގައި ހަޤީގަތާއި ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައިގެން ،ކަން އޮތްގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ނުވަތަ
ހަޤީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހިމެނިކަން މީޑިއާނެޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އިތުރު ނޯޓިހެއް
ދިނުމަކާއި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ރިޕޯޓު އިސްލާހުކުރަން
އެންގުން

 .8.6ލައިސްންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މިޝަރުތުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ރިޕޯޓެއްގައި
ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް މީޑިއާނެޓަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ
ރިޕޯޓެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .9ޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވުން އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުން
ޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވުން

 .9.1ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،މިޝަރުތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ލއިސަންސް
 .9.2މިޝަރުތުތަކުގައި އެހެން ގޮތަށްކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހިނދަކު ،މި ޝަރުތުތަކާއި ަ
ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ޙިލާފުވެފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ޙިލާފަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެކަމެއް ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް މީޑިއާނެޓުން އަންގާނެއެވެ .އަދި
މިގޮތުން

ކަމެއް

ރަނގަޅުކުރަން

އެންގުމުން،

ލައިސަންސް

ދޫކުރެވޭ

ފަރާތުން

އެކަމެށް

ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ.
ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުން

 .9.3މިޝަރުތުތަކުގައި އެހެން ގޮތަށްކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހިނދަކު ،މިޝަރުތުތަކުގެ  2.9ނަންބަރު
މާއްދާގެ ދަށުން ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން މިޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން އެކަމެއް
ރަނގަޅުކުރަން އެންގުމުންވެސް ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެކަމެއް ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ،
ލބިގެންވެއެވެ.
އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއިނުލައި ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ ހައްޤު މީޑިއާނެޓަށް ި

ލައިސަންސް
ބާތިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުން

 .9.4މިޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ،މިޝަރުތުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ލައިސަންސް
ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ލިބޭ އެއްވެސް ސީދާ ނުވަތަ
ނުސީދާ ގެއްލުމަކަށް މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ދަޢުވާއެއް
ކުރުމުގެ ހައްޤު ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.
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.10

އެހެނިހެން

ޝާޢިއުކުރުން

 .10.1މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން މިޝަރުތުތައް މީޑިއާނެޓްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކުރެވޭނެއެވެ.

ޝަރުތުތަކަށް

 .10.2މީޑިއާނެޓުން ،މިޝަރުތުތަކަށް އެކިފަހަރު މަތިން ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ބަދަލުގެނައުން

އަދި މިގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު އެބަދަލުތަށް މީޑިއާނެޓްގެ ވެބްސައިޓުގައި
ަދލުތަކާއިއެކު
ޝާއިޢުކުރުމާއިއެކު ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ހިއްސާކުރެވުމުން އެ ބ ަ
މިޝަރުތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ލާޒިމްވާނެއެވެ.

ދެބަސްވުން ހައްލުކުރުން

 .10.3މިޝަރުތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް
މާނަކުރުމުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް ހައްލުކުރާނީ ،ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެންނެވެ .އަދި
މިގޮތުން ހައްލުނުލިބިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
އންމެހައި
 .10.4މިޝަރުތުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ މިޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ވެވޭ ެ
ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ އެންމެހައި ހުޞޫމަތްތަކާއި ،ދަޢުވާތައް ހުށަހަޅާނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ކަމަށާއި ،އަދި ޤާނޫނުން ވަކި ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ
ފަރާތަށް ލިބިދެވޭ އެންމެހައި ހައްޤުތައް ދޫކޮށްލުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

ވަކި ޝަރުތެއް
ބާތިލުވުމުގެ ސަބަބުން
ހުރިހާ ޝަރުތެއް
ބާތިލުނުވުން

 .10.5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މިޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ޝަރުތަކީ ޢަމަލުނުކުރެވޭނޭ ޝަރުތެއްކަމަށް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ބާތިލުވާނީ ހަމައެކަނި އެޝަރުތެވެ .އަދި އެނޫން ހުރިހާ ޝަރުތުތަކުގެ ޤާނޫނީ
ބާރު ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
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ހައްޤެއް ދޫކޮށްލުން

 .10.6މި ޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން މީޑިއާނެޓަށް ލިބިދޭ އެއްވެސް ހައްޤެއް ނުވަތަ ޝަރުތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުމަކީ،
އެޝަރުތަކަށް ފަހުން ޢަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ހައްޤެއް ފަހުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނޭ
ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

ބާރު ނުފޯރުވޭ ހާލަތްތައް

މޑިއާނެޓްގެ
 .10.7ދިމާވާ ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ ީ
ބާރެއްނެތި މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން މިޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކަށް
ނުވަތަ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތަކަށް ޢަމަލުނުކުރެވުމަކީ އެއިން
ޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވުތަ ހާލަތެއްގެ
ސަބަބުން އެވަޤުތު އެއިން ޝަރުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުނު ނަމަވެސް ،އެކަމެއް ނުވަތަ
އެހާލަތެއް ފިލާދިޔުމުން ،އެޝަރުތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނު

 .10.8މި ޝަރުތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައާއި އަދި މާނަކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި
ޤަވާއިދުތަކަށެވެ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

 .10.9އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ،މިޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ
ލައިސަންސަކާއި ގުޅިގެން އުފުލޭ އެއްވެސް ދަޢުވާއަކާއި ގުޅިގެން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދެވޭނޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރަކީ ،ދަޢުވާ
ހުށަހެޅުނުއިރު ލައިސަންސް އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ތެރޭގައި އެފަރާތަށް ލިބޭނޭ ޖުމްލަ
އާމްދަނީގެ ( 75%ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށް ވާވަރުގެ އަދަދެއް ކަމަށް ލައިސަންސް
ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

އިންޑެމްނިޓީ

 .10.10ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ
ސަބަބުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މީޑިއާނެޓާއި ދެކޮޅަށް އުފުލާ އެންމެހައި ދަޢުވާތަކާއި ،ހޯދުމަށް އެދޭ
އެންމެހައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކުން މީޑިއާނެޓް އިންޑެމްނިފައިކޮށް
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
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މިޝަރުތުތައް ޝާޢިއުކުރެވިފައިވަނީ  20މާރޗް  2020ގައެވެ .އަދި މިއީ މިޝަރުތުތަކުގެ ވާރޝަން  1.0އެވެ.
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