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 2018/6ބިލު ނަންބަރު 

 

 1 އަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 

 

 

 އިޞްލާޙުަތއް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު މީިޑއާގެ ސަރިވސް ޕަބްލިކް) 2015/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 .ގެނައުން

 

 ( އުނިކުރުން.ކމާއްދާގެ ) ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 

 އުނިކުރުން. މާއްދާގެ )އ( ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 
ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރމާއެކު، ެއ  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ގެ ގޮުތގައި ެއ މާއްދާަގއި މިހާރު އޮްތ ބައިަތއް ހަމަޖައްސަިއ، އެ މާއްާދެގ )ށ( ާއއި  މާއްދާގެ )ހ(
 .)ނ( ގެ ގޮުތގައި އަންނަނިވި ބައި އިތުރުކުރުން

 
ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
 ،މީޑިއާ ޤާއިމުވުމާއި 
 ރައުސްމާލު ކަނޑައެޅުން 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގައި މިހިނދު ހުއްދަ  (ށ) .3

 )ދިހައެއް( ރުފިޔާގެ 10/- ކުރެވިފައިވާ ރައުސްމާލަކީ 

)ތިންސަތޭކަ މިލިއަން( ޙިއްޞާގެ  300,000,000

)ތިން  3,000,000,000/- ލެވިފައިވާ ބަހާޗަށް މައް

 ބިލިއަން( ރުފިޔާއެވެ.
އަދި  ކޮށްކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސް )ނ(  

ރީގެ ހުއްދަ ޜަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ
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އަށް ހުށަހެޅުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދުމަށްފަހު

ފުނީގެ ޤަރާރަކުން ކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 މާލަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ.ސްހުއްދަދެވިފައިވާ ރައު

 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 

 މީޑިއާ  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހިންގުމާ 

 ވާލުވުން ޙަ  ބޯޑު 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު .11

ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ޤާނޫނަށް  ެގނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ  1އަށް 

 ތެރޭގަިއ، ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިއާ  ދުވަުހގެ  )ދިހައެއް( 10

 2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުްނގެހިންގާނެ 

)ދައުލަތުގެ ވިޔަފާިރ ތަންތަން ޕްރައިަވޓައިްޒކުރުމާއި 

ރކޮށް އިވެުލއޭޓްކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ކޯޕަރަޓައިްޒކުރުމާއި އަދި ޮމނިޓަ

އަދި މި އެކުަލވާލެވޭ ބޯުޑެގ ަލންވާނެެއވެ. ވާެއކުލަގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 

ޕަބްލިކް ސަރވިްސ ، އި މަނާރބޯޑުެގ ޗެއަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

ޑެޕިއުީޓ  އިމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ޙަވާލުވާނެ  މީޑިއާ ހިންގުމަށް

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް، 

 ކޮށް، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ައދާކުރަން ންމީހުން ޢައްޔަ

 ފަށަންވާނެއެވެ.
 

 

 

 

 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
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 ކުންފުނި  ވަގުތީގޮތުން 

 ހިންގުން 
 ސް މީޑިާއގެ ޤާނޫނު(ޕަބްލިކް ސަރވި) 9/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު .12

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުާރ  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ  1އަށް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއ ހިންގުމާ 

ޙަވާލުވަންދެން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ކަންކަން ަވުގތީގޮތުން 

އާެގ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑި) 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނުހިންގާނީ، 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ގެނައުމުގެ އިްޞލާޙުވަނަ  1އަށް  ޤާނޫނު(

ފެށިއިރު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އިްސ 

 މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.
 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަިނވި ''ހަތަރުަވނަ ބައި: އޮނިގަނޑު'' ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .6
 

 ނޑު ހަތަރުވަނަ ބައި: އޮނިގަ 
 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހިންގާނީޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއ  )ހ( .14 ބޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

)ދައުލަތުެގ ވިޔަފާރި ތަންތަްނ  2013/3

ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕަރަަޓއިޒްކުރުާމއި އަދި މޮނިޓަރކޮްށ 

އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ 

ޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯުޑން ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންްޑ ކޯ

 ޯބޑަކުންނެވެ. ޑިެރކްޓަރުންގެޢައްޔަންކުރާ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑ  )ށ(  

 ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.ފަހެއް) 5އެކުެލވިގެްނވަނީ 

 

ގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެންބަރުން .15 ޝަރުޠު  މެންބަރުކަމުގެ 
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 ކިބަިއގައި އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

 .)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވުން 18މުރުން ޢު )ހ(  

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މަޤާމެއްަގއި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ  )ށ(  

 މުވަްއޒަފެްއގެ ގޮުތގައި ހުރި ީމހެއްކަމުަގއި ނުވުން.

ލަތުގެ ކުެށއް، ުނވަަތ ހީ އިަކރާޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެފަިއވާ މަ )ނ(  

ޝަނުގެ ކުެށއް، ުނވަަތ މާރާމާރީގެ ކުށެއް، ނުވަަތ ޕްކޮރަ

ވަްއކަމުގެ ކުެށއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެ ކުށުގެ އަދަުބ 

)ފަހެއް( އަހަރު ހަމަނުވާ، ުނވަަތ  5ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ 

)ފަހެއް( އަހަރު  5އެ ކުށުގެ އަދަބަށް މަޢާފު ލިބުނުތާ 

 .ކު ކަމުގައި ނުުވންނުވާ މީހަހަމަ

 

 ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ
 ޢައްޔަންކުރުން  މެންބަރުން 

)ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން  2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .16
ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕަަރޓައިްޒކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް 
އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ޤާނޫނު( އާ ެއްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން 

ޕަބްލިކް ވަަޓއިޒޭޝަން އެންްޑ ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑުްނ ޕްރައި
)ފަހެއް( މެްނބަރުން،  5ސަރވިސް މީިޑާއގެ ޑިެރކްޓަުރންގެ ބޯޑަށް 

 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.
 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާެގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުާރ  .17 އިޤްރާރު  މެންބަރުންގެ 
ޕަބްލިކް ) 9/2015 ނަންބަރު ނުާޤނޫ ،ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް

 ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙުވަނަ  1އަށް  ސަރވިސް މީޑިާއގެ ޤާނޫނު(
ރާރުގަިއ ޤް އި ގެ 1ޖަދުވަލު  ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ،ޤާނޫނު

 ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ.

 ދައުރެއްގެ  މެންބަރުކަމުގެ 
 މުއްދަތު 

 ބޯޑަްށ ކޮންމެ ޑިެރކްޓަރުންގެޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއގެ  .18
 4މެންބަރަކުވެސް ޢަްއޔަންކުރާީނ، ޢައްޔަްނކުރާ ތާރީޚުން ފެިށގެން 
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 ގެ ަދުއރަކަށެވެ.ދުވަހު)ހަތަރެއް( އަހަރު
 

 އެންމެ  މެންބަރުކަމުގެ 
 މުއްދަތު  ދިގު 

ބޯުޑގެ ެމންބަރެއްެގ  ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާެގ ޑިރެކްޓަރުްނގެ .19
)ހަތަރެއް(  4ނީ، ގޮތުަގއި އެކަކަށް އެންމެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ހުރެވޭ

 )ޭދއް( ދަުއރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 2 އަހަރުދުވަހުގެ
 

 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 
 ޒިންމާތައް 

ބޯާޑިއ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީެގ  ގާޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއ ހިން .20

 މަތިކުރެވިފަިއވަނީ އަންނަނިވި ޒިންމާތަކެވެ.

ލިކް ސަރވިްސ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޕަބް )ހ(  

 މީޑިއާގެ ިސޔާސަތުަތއް ކަނަޑއެޅުން.

މެނޭޖިންގ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއ ހިންގުމަށްޓަކައި،  )ށ(  

 ިއ،ލާ މުވަްއޒަފުންގެ އޮިނގަނޑާވާެއކުލަ ޑިރެކްޓަރު

މުސާރައިގެ އޮިނގަނޑު ފާސްކުރުމާއި، މުަވއްޒަފުްނެގ 

 ކްޓަރު މެނޭޖިންގ ޑިރެއޮނިގަނާޑއި މުސާރަިއގެ އޮިނގަނޑަށް 

 ގެންނަން އެދޭ ބަދަލުތައް ގެަނއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

 އި ކަރާމަތާ އިތާ ދިވެހި ަޤއުމުގެ ސިޔާދަ، އިދިވެހި ދައުލަތާ )ނ(  

ިދވެހި ދައުލަުތގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން ެނެގހެއްޓުމާއި، 

ރައްޔިތުންނަށް  ނިންމުންތައް އި ލުތަކާ ސޫއު އިސިޔާސަތުތަކާ 

 ދައުލަތުގެ ން ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ބަޔާންކޮށްދީ، އެކަންކަ

މީޑިއާގެ ަދއުރު އަާދކުރުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއެގ 

 މެނޭޖްމަންޓަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދިނުން.

ިސޔާސަތުތަާކ  އިޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާެގ މަޤްޞަދުތަކާ )ރ(  

އެްއގޮތަށް ކަްނކަން ހިންގުުމގެ މަގުފަހިކޮށްީދ، ފުރުޞަުތ 

 ސްކޮށްދިނުން.ތަނަވަ
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 ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 
 ންމު ޢާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 އުސޫލު 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން، ިމ ޤާނޫނާ  .21

ައންނަނިވި  އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކަންކަން ހިންގުމުަގއި

 ތަބާވާްނވާނެެއވެ. ށްއުސޫލުތަކަ

 މީިޑއާގެ  ސަރިވސް ލިކްޕަބް) 2015/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ހ(  

 ޤާނޫނާ ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 1 އަށް( ޤާނޫނު

 ހިންގުމުަގއި، ކުންފުނި ގޮުތގެމަތިން  އެްއގޮތްވާ 

 އަދާކުރަުމން ޒިންމާތައް މަތިކޮްށފައިވާ ބޯޑާ ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ރިެވތި  ،އި އުސޫލުތަކާ އިސްލާމީ ގެންދަންވާނީ،

 ޘަޤާފަތާއި  ތާރީޚާއި  ަފޚުރުވެރި ންގެހިިދވެ އި،އާދަކާދަތަކާ 

 ިދވެހި  ތެިރވުމާެއކު،ކާރައް ަމއްޗަށް  މިނިވަންކަމުގެ

 ހަމަނުޖެހުން ބައިބަިއވުމާއި އިއާފިތުނަފަސާދަ ތަމަޢުގައިޖްމު

 މިނިވަންކަާމއި  ދިނުމަކާނުލައި، ޖާގަ އުފެއްދުމަށް

 ޖޭގެ ދިވެހިާރއް ހަމަހަމަކަމާއެކު، ފުވެރިކަާމއިސާއިން

 .ތުގެަމތިންގޮ އެްއގޮތްވާ ޤާނޫނުތަކާ

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަށް ނެރުމަށާއި ތިންވަނަ ފަރާތެއްެގ  )ށ(  

ށް ނެރެދިުނމަށް، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ުނވަަތ އަތު ކުރިޙަމަޞްލަ

 ްއޔަތު ބޭނުންނުކުރުން.ޘިއިޙަމަޤާމުގެ 

 

 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 
 ޗެއަރމަން 

 ޢައްޔަންކުރުމާއި 
 ވަކިކުރުން 

 5ބޯޑަށް ޢައްޔަްނކުރާ  ޑިރެކްޓަރުންގެމީޑިާއގެ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް .22

މަން ރބޯުޑގެ ެޗއަ ޑިރެކްޓަރުންގެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން، 

މަން ރބޯުޑގެ ެޗއަ ޑިެރކްޓަރުންގެ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެވެ.

 2013/3ޢައްޔަންކުރާނީ އަދި ަވކިުކރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ރުމާިއ )ދައުލަތުގެ ވިޔަފާިރ ތަންތަން ޕްރައިަވޓައިްޒކު

ކޯޕަރަޓައިްޒކުރުމާިއ އަދި ޮމނިޓަރކޮށް ިއވެލުއޭްޓކުރުމުެގ ޤާނޫނު( 

ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރަިއަވޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަްނ 

 ބޯޑުންނެވެ.

 
 ޗެއަރމަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
ބޯުޑގެ ބައްދަލުވުންތަުކގެ ރިޔާސަުތ  ޑިރެކްޓަރުންގެ )ހ( .23

 ބެލެހެއްޓުން.
ބޯޑު ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ  ޑިރެކްޓަރުްނގެ ކުންފުނީގެ  )ށ(  

ޯބުޑެގ  ޑިެރކްޓަރުންގެނެގޮތް ލަތްތަކުގަިއ ެއކަން ކުރާ ޙާ
 އެކު ކަނޑައެޅުން.އާ މަޝްވަރާ

ބޯުޑގެ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނާ އެްއގޮތަްށ  ޑިރެކްޓަރުންގެ )ނ(  
 މަށް މަސައްަކތްކުރުން.އުށް ގެންދި އަކުރި
 

 އި ޑިރެކްޓަރާ  މެނޭޖިންގ
 މެނޭޖިންގ ޑެޕިއުޓީ 

 ޑިރެކްޓަރު 
 ޢައްޔަންކުރުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

ހިންގުމަށްޓަކައި ކުންފުީނގެ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާ  )ހ( .24

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ ތެރެިއން  5ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ 

 ކު ެޑޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަ  ރަާކއިމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ

 ްޑ ކޯޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯުޑންޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެން

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ޑެިޕއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރުެގ ، އި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ )ށ(  

އަދި ވަކިކުރާީނ، ޤާނޫުނ މަޤާމަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާނީ 

)ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން  2013/3ނަންބަރު 

އަދި މޮނިޓަރކޮްށ  ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕަރަަޓއިޒްކުރުާމއި

އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ 

 ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންެނވެ.
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 ޑިރެކްޓަރާއި  މެނޭޖިންގ
 މެނޭޖިންގ ޑެޕިއުޓީ 

 ޑިރެކްޓަރުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ިއ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޕަބްލިކް ަސރވިސް މީިޑއާ ހިންގުމަށްޓަކަ  )ހ( .25
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

 އި ކަރާމަތާ އިދިވެހި ަޤއުމުގެ ސިޔާދަތާ ، އިދިވެހި ދައުލަތާ )ށ(  
 ންިދވެހި ދައުލަތު ، އިއަމިއްލަ މިނިވަންކަން ެނެގހެއްޓުމާ

 ނިންމާ  ިއ،ލުތަކާސޫއު، އިސިޔާސަތުތަކާ  ޅާކަނޑައަ
ކަްނ ންތައް ރައްޔިތުންނަށް ބަޔާންކޮށްދީ، އެކަންމުނިން

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ މީޑިާއގެ ދަުއރު 
 އަދާކުރުމުަގއި އިސްެނގުން.

 
 ޑިރެކްޓަރު  މެނޭޖިންގ

 މެނޭޖިންގ ނުވަތަ 
 ޑެޕިއުޓީ  ޑިރެކްޓަރާއި
 ޑިރެކްޓަރު  މެނޭޖިންގ

 ލަތު ޙާ  ނެތް 

 މަޤާމު  ޑިެރކްޓަރުގެ  ކުންުފނީގެ މެނޭޖިންގ ސަބަަބކާހުރެ އެްއވެސް .26
 ިހންގުމުގެ މީޑިއާ ސަރވިސް ަޕބްލިކް ހިނދެއްަގއި، ވެއްޖެހުސް

ޑިެރކްޓަރެވެ.  މެނޭޖިންގ ޑެޕިއުޓީ ބަލަހައްޓާނީ، އިްސވެ ކަންކަން
ޑެޕިުއޓީ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރުެގ އި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރާ

މަޤާމުންކުރެ އެްއވެސް ަމޤާމެއްަގއި މީހަކު ނެތް ޙާލަތެއް 
ިއސްމީހަކު  ނެމަ، ަވގުތީގޮުތން ކުންފުނި ހިންގާމެދުވެރިވެއްޖެނަ

ނީ ޕްަރއިވަަޓިއޭޒޝަން އެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަން ކަނޑައަޅާ
 ބޯޑުންނެވެ.

 
 

 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 
 ޖަލްސާތައް 

 ކޮންމެ އަހަރަކު ޖަލްސާ  4 މަުދވެެގންޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ  )ހ( .27

 ބާއްވަން ވާނެެއވެ.

، އި ކަނޑައަޅަ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚު )ށ(  

 އެޖެންޑާ ތަރުތީބުކޮށް، މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސްދޭނީ،
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  ެރވެ.މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ ޗެއަރމަންގެ ލަާފގެމަތިން

ންމު ޖަލްސާއެއްެގ ނޯޓިސް، ޢާޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ކޮންމެ  )ނ(  

ކުރިން  ( ދުވަހުގެ)ތިނެއް 3އެ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވުމުގެ 

 މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ުކްއލި ޖަލްސާއެއް ބާްއވަންޖެހޭ  )ރ(  

ިމ  ،ލުސޫއެ ޖަލްސާތަަކށް ނޯޓިސްދޭނެ އު ލަތްތަކާއި،ޙާ

ަގިއ ަގވާއިދު  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ޖަލްާސތަކުގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާީނ ބޯުޑގެ ޑިރެކްޓަރުންެގ  )ހ( .28 ރިޔާސަތު  ޖަލްސާތަކުގެ 

 މަނެވެ.ރޗެއަ

މަން ބައިވެިރނުާވ ޗެއަރޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑެގ  )ށ(  

ޖަލްސާއެއްނަމަ، އެ ޖަލްާސއެްއގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނެ 

ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވތިބޭ  ،ފަރާތެއް ކަނަޑއަޅާނީ

 މެންބަރުންނެވެ.

 

ވެ، ޖަލްސާެއްއ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޖަލްާސެއއްގެ ކޯރަމްހަމަ )ހ( .29 ވޯޓުދިނުން  ކޯރަމާއި 

މެންބަރުން ެއ )ތިނެއް(  3ވާނީ މަުދވެގެން ޞައްޙަ

 ރުވެ ތިބިނަމަެއވެ. ޒިޖަލްސާއަށް ހާ

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއްވެްސ  )ށ(  

ރުވެތިބި މެންބަރުންެގ ޒިނިންމަންވާނީ ޖަލްސާއަށް ހާ

 ން، އެކަމަށް ނަާގ ވޯޓަކުންނެެވ.ލަބިއްޔަތުޣްއަ
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 ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 
 އުޖޫރަ  މެންބަރުންގެ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ  .30

 ލުތަކާ ެއއްގޮްތވާސޫއު މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތއް އަންނަނިވި

ނީ، ޕްރައިވަަޓިއޒޭޝަްނ އެންޑް ގޮތުގެމަތިން ކަނޑަައޅާ

 ކޯޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑުންނެވެ.

ޑެިޕއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރަްށ  އި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ )ހ(  
ކަނޑައެޅިަފިއވާ މަހު މުސާރައެްއ، ކޮންމެ މަހަކުވެްސ 

 ދޭންވާނެއެެވ. 
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަށާިއ، ބޯޑުގެ އެހެން މެންބަރުންނަްށ  )ށ(  

 ިއވާ ޢިނާޔަތެއް ޭދންވާނެެއވެ.ފަ ޅާކަނޑައަ
 

 އިސްތިޢުފާ  މަޤާމުން 
 ދިނުން 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު  .31

ފާދިނުމަށް މެންބަރަކު ޢުއެ މަޤާމުން އިސްތި ހަމަވުމުގެކުރިން،

ފާދިންކަމުެގ ސިޓީ ޢުބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އިސްތި

ޮފނުވުމުން، ކޯޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑަށް ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް 

 ކުންފުނީގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވާެނއެވެ.

 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންަބރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  .32 ވަކިކުރުން  މަޤާމުން 

ލަތެްއގައި ޑިރެްކޓަރުންގެ ޙާަލތަކުންކުރެ ޙާންވެސް އަންނަނިވި ރިކު

ކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބޯޑުގެ މެންބަރަ

 ލިިބެގންވެެއވެ.ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް 

 )ފަހެއް( 5ބޫލު އުޒުރެއްނެތި، ޑިރެްކޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޤްމަ )ހ(  

 ޖަލްސާއަށް ވިދިވިިދގެން ހާޒިުރނުވުން.

 އި ދާކުރުުމގަ މެންބަރުކަމުގެ ޒިންމާ އަ ގެޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު )ށ(  

ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންްޑ މެންބަރަކު އިހުމާލުވެއްޖެކަމަްށ 
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 ފެނުން. ކޯޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑަށް 

 އި ލާޤާޚްންމު އަޢާޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެްނބަރެއްގެ  )ނ(  

ސުލޫކުަގއި އެފަދަ މަޤާމެއްަގއި ހުންނަ މީހެއްގެ ކިބަިއަގިއ 

އް ހުިރކަމަށް ކަންތައްތަކެ  އެކަށީގެންުނވާ ހުރުން 

 ފެނުން.ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުުރން  )ރ(  

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް 

ޕްރައިވަޓަިއޒޭޝަން އެްންޑ ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެކަމަށް 

 ފެނުން. ރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑަށް ކޯޕަ

 

 ވަކިކުރުމުގެ  މަޤާމުން 
 ރާއަތު ޖު އި 

އާ ވަަނ މާއްދާ 32ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުެގ މެންބަރަކު މި ޤާނޫނުގެ  .33

ޕްރައިވަަޓިއޒޭޝަން ގޮތުގެމަތިން، މަޤާމުން ވަކިކުރަން  އެްއގޮތްވާ

 ވި ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ައންނަނިއެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަން ޯބަޑށް 

 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރަންާވނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ެގ ދަށުން މެންބަރަކު  32 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  

އެ މެންބަރަކަށާިއ  ،މަޤާމުން ވަކިކުރާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ޮފނުވާ ސިޓީައކުން މަޤާމުން 

 ވަކިކުރުން. 

ގެ )ށ(، )ނ( ނުވަތަ )ރ( ެގ ވަނަ މާއްދާ 32 މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ދަށުން މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

 އެ މެންބަރަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީައކުން މަޤާމުން ވަކިކުރުން.

 

ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާެގ ) 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ހ( .34 މަޤާމަށް  ހުސްވާ 
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ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ  ގެނައުމުގެ ިއޞްލާޙުވަނަ  1 އަށް ޤާނޫނު( ޢައްޔަންކުރުން  މެންބަރުން 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުްނ 

ބުނާ  ޢައްޔަންކުރާ ޙާލަތުަގއި ފިަޔވަިއ، މި ޤާނޫނުގައި

އެްއވެސް ސަބަެބއް ުނވަތަ ާޙލަތެއް މެދުވެިރވެގެން، ޕަބްލިްކ 

ރެްއެގ ސަރވިސް މީިޑއާގެ ޑިެރކްޓަުރންގެ ބޯޑުގެ ވަކި މެންބަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  )ފަނަރަ( 15މަޤާމު ހުސްވާތާ ގިނަވެގެން 

 އެ މަޤާމަށް އަލުން މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރަން ވާެނއެވެ. 

ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާެގ ) 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ށ(  

 ދަށުން ޤާނޫުނގެ  ގެނައުމުގެ ިއޞްލާޙުވަނަ  1 އަށް ޤާނޫނު(

 ުކރާހިންގުމަށް ޢައްޔަން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާ

ައުއ މުން ެގ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުޑުޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ 

ކޮށް، ންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަްށ މެންބަރުން ޢައްޔަ

ހުއްޓުމެއްނެތި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިނގަމުންދާނެ 

 ވާެނއެވެ.  ހަމަޖައްސަންއިންތިޒާމު 

 

 

 ސަރވިސް  ޕަބްލިކް
 ވެރިންނާއި  މީޑިއާގެ 

 މުވައްޒަފުން 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ވެރިންނާއި މުވަްއޒަފުންެގ  )ހ( .35

ލުމުން، ވާއޮނިގަނޑު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އެކުލަ 

އަދި އެ އޮިނގަނޑަށް ބަދަލެްއ ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮްނމެ 

އެ ހުށަހެޅުން ލަތެއްަގއި އެކަމަށް އެިދ ހުށަހެޅުމުން، ޙާ

ރުވެތިިބ މެންބަރުންެގ ޒިސާއަްށ ހާޖަލްފާސްވާނީ 

 ނެެވ.ން، އެކަމަށް ނަާގ ވޯޓަކުންލަބިއްޔަތުޣްއަ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ވެރިންނާއި މުވަްއޒަފުންެގ  )ށ(  
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އޮނިގަނުޑަގއި ހިމެނޭ ވަޒީފާަތކަށް މުވަްއޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ 

 ރެވެ.މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ ކުންފުނީގެ 

 

 ގަވާއިދާއި  ހިންގާ 
 ގަވާއިދު  ސާސީ އަ 

 އެކުލަވާލުމުގައި 
 އުސޫލު  ޢަމަލުކުރާނެ 

 ޤާނޫނު ގަިއ، ަގވާއިދު  އަސާސީޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއގެ  )ހ( .36

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއގެ ޤާނޫުނ() 9/2015 ނަންބަރު

ވަނަ  3ޤާނޫނުގެ  ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙުވަނަ  1އަށް 

 96/10ބަރު ބުނެފަިއވާ ޙިއްާޞއަކީ ޤާނޫނު ނަން ގައިމާއްދާ

ވަަނ  30)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

 މާއްދާގައި ބުނާ ކުންފުނީގެ ަރއުސްމާލުކަމަށް ބަލަންވާނެެއވެ.

ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުްނ އަދި ކުންފުނީގެ ހިންގާ ަގވާއިދު 

ލަންވާނީ، އަދި ބަދަލު ގެންނަމުން ގެންދަންވާނީ، މި ވާއެކުލަ 

ލުތަކާ އެްއގޮްތާވ ސޫާވ އުޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފައި 

 ނެވެ.ގޮތުގެމަތިން

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއެގ ހިންގާ ަގވާއިާދއި އަސާީސ  )ށ(  

ލުމުގަިއވެްސ، އަދި އެ ދެ ގަާވއިދަށް ކޮންެމ ވާގަާވއިދު އެކުލަ 

ބަދަލެއް ގެންނައިރުވެސް ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަްއ 

 ހޯދަންވާނެެއވެ. ރާބަލަހައްޓާ ވުޒާރާ ުނވަތަ އިާދރާގެ މަޝްވަ

 

 ވަޒީފާތަކާ  އެހެން 
 ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް 

 އުސޫލު 

 ވަޒީާފެއއް  ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި )ހ( .37

 ބޯޑުގެ  ވަޒީފާެއއް ޑިރެކްޓަރުްނގެ އެހެން ފިޔަވައި

 މިގޮުތން ނަަމވެސް. އަދާކުރެވިާދނެއެވެ މެންބަރުންނަށް

 ޤާނޫނުގައި  މި ސަބަބުން، ަވޒީފާެއއްގެ އަދާކުރާ

 ޒިންމާތަކާއި  އަދާކުރަންޖެހޭ މެންބަުރން ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
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 ހުރަހެއް  ެއއްެވސް ދިއުމަށް އަދާކުރަުމން މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް

 .ުނވާނެެއވެ އެޅިގެން

 ިސޔާސަތުަތކާ  އުސޫލުަތކާއި ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ޤާނޫނުގައި މި )ށ(  

 ޢިލްމީ  ފައިދާހުރި ތަމަޢަށްުމޖް ގޮތުގެމަތިން، ފުށުނާރާނެ

 ހުރި ޤާބިލުކަން ޢިލްމާއި އެމީހެއްގެ  މަސައްކަތްތައް

 ސަރިވސް  ޕަބްލިކް ގެންދިއުމަކީ، ކުރަމުން މިންވަރަކުން

 މެންބަރަކަށް  ެއްއވެސް ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ މީޑިއާގެ

 .ނޫނެވެ މަނާކަމެއް
 

 .ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  ހ( އަންނަނިވިމާއްދާގެ ) ވަނަ  54 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7
 
ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއއަްށ،  )ހ( .54 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކޮންމެ 
 އަހަރަކުެވސް ދޭ ވަކި މިންވަެރއްގެ ަފއިސާ.

 

ޖެހޭ ފައިސާ" "ދައުލަތުން ދޭން ސުރުޚީއަރިމަތީ މާއްާދގެ  ވަނަ 56 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .8

 "ސްޕޮންސަރ އަދި އިޝްތިާހރުން ހޯދާ އާމްދަނީ" އަށް ބަދަލުކުރުން.

 
 ނުަވވަނަ ބައިގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ބައެއް އިތުުރކުރުން. ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .9

 

 ންމު ބައިތައް ޢާ ދިހަވަނަ ބައި: 
 
 ހިންގުމުގެ  ގެ ނީ ކުންފު 

 ހަމަޖެހިފައިވާ  އިންތިޒާމް 
 ގޮތް 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާަފއިވާ ކުންފުނީގެ މަްއޗަށް، މި  މި )ހ( .63

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން،

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުްނފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  96/10
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ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ އިޚްތިޞާޞް އަދި ޤާނޫނު 

ތަން )ދަުއލަތުގެ ިވޔަފާރި ތަން 2013/3ނަންބަރު 

ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާއި ކޯޕަރަަޓއިޒްކުރުާމއި އަދި މޮނިޓަރކޮްށ 

ޕްރައިވަޓަިއޒޭަޝން އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ގެ އިޚްތިޞާޞް ބުނެވިިދަޔ އެންޑް ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑު

 ޤާނޫނުތަކުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ހިނގާނެއެވެ.

ކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ޕަބްލި) 9/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ށ(  

ދަށުން  ޤާނޫުނގެ ގެނައުމުގެ އިޞްާލޙުވަނަ  1އަށް  ޤާނޫނު(

އުފައްދާފަިއވާ ޑިރެްކޓަރުންެގ ބޯޑަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ )ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު(  96/10

ބޭނުމަށްޓަކައި، އަދި ކަާމބެހޭ އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެ 

 ބޯޑުކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.  ބޭނުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުްނގެ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ) 9/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ނ(  

ދަށުން  ޤާނޫުނގެ ގެނައުމުގެ އިޞްާލޙުވަނަ  1އަށް  ޤާނޫނު(

" ައކީ ޤާޫނނު ރުމެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަ"ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ 

)ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  96/10ނަންބަރު 

ނުމަށްޓަކައި، އަދި ކަާމބެހޭ އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ބޭ

ބޭނުމަށްޓަކައި ޢައްޔަްނކުރެވޭ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެްއކަމުަގިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ. 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ) 9/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ރ(  

ދަށުން  ޤާނޫުނގެ ގެނައުމުގެ އިޞްާލޙުވަނަ  1އަށް  ޤާނޫނު(

އި ބޯޑަށް ދީފައިވާ ޒިންމާތަުކގެ އިތުރުން، ވަިކވަކި ފަރުދުންނާ

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުކންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި  96/10

ކަންަކން އެ ފަރުދުންގެ މަްއޗަްށ  ހައިކުރާ އެންމެމުލާޒި

 ހިނގާނެއެވެ. 

 

ކަމަށް ބުނެފަިއވާ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑު" ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުަގއި "ަގވަރނިންގ ބޯޑު"  .10

 އަށް ބަދަލުކުރުން. 
 

އަށް  1ޖަދުވަލު  ،3ޖަދުވަލު  ،އުނިކޮށް 2އާއި ޖަދުވަލު  1ޖަދުވަުލ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ،  .11

 ބަދަލުކުރުން. 
 

 ،ަތންތަން ވާޙަވާލާދީފައި  ބަޔަކަށް  ާމއްދާެއއްގެ  ވަކި ުނވަތަ މާްއދާއަކަށް ަވކި ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .12

 .ބަދަލުކުރުން ގުިޅގެން އިޞްލާުޙތަކާ ގެންނަ  ޤާނޫނުން މި

ގެެނުވނު އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެްނ މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުެގ ނަންބަރު ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް  .13

  ތަރުތީބުކުރުން.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ިދވެހި ަސރުކާރުގެ  .14

 ޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ގެ

 

 


