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 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 މު ބޭނުމަށް ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު ންއާ   

ނަންބަރު   )ހ(   .1 ތަޢާރަފާިއ ނަން  ޤާނޫނު  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ    2015/43ިމއީ، 
ގެ   ރިޢާޔަތްކޮށް  65ޤާނޫނު(  އަށް  )ހ(  ާމއްދާގެ  ޤާނޫނުގެ، ވަނަ           އެ 

ބާރު  120 ދަށުން  ާމއްދާގެ  ފްރިކްއެންސީ  ންލިބިގެން، އާ  ވަނަ  ުމ ބޭނުަމށް 
 ގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.  ދޫކުރުާމއި ބޭނުންކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ 

ގަވާއިދަށް   )ށ(    ދޫކުރުާމއި ން "އާ  ، ކިޔާނީމި  ފްރިކްއެންސީ  ބޭނުަމށް  މު 
 ބޭނުންކުރުުމގެ ގަވާއިދު" އެވެ. 

ަމ  .2 ދު ގުސަމަ ގަވާއިދުގެ  ނަންބަރު    ،ދަކީގުސަމި  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ޤާނޫނު 
އޮތޯރިޓީން   ދަށުން،  ގެ  ޤާނޫނު(  ދޫކުރާ    މު ންއާޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ  ބޭނުަމށް 

ކުރުާމ  ފްރިކްއެންސީ ބޭނުން  އު  ދޫކުރުާމއި  އެކުލަވައިލައި ސޫގުޅޭ           ލުތައް 
 ކުރުެމވެ.  ުމންއާ

ބޭންޑްތައް  ުމންއާ )ހ(   .3 ފްރިކްެއންސީ ބޭންޑްތަްއ  ހަަމެޖހިފައިވާ  ދޫކުރުަމށް  ފްރިކްއެންސީ   ،ބޭނުންތަކަށް 
 ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.

   (1) 434.500 MHz – 470.000 

MHz 
 

   (2) 146.000 MHz - 148.500 

MHz 

 

   (3) 151.500 MHz – 153.500 

MHz 

 

   (4) 162.500 MHz – 174.00 

MHz 

 

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި   )ށ(    ފައިވާ ފްރިކްއެންސީ ބޭންޑްތަކުގެ އިތުރުން ށްބަޔާންކޮމި 
ުމ ބޭނުަމށް ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުރުަމށް  ންއާ  ، ބޭންޑެއް ނުވަތަ ބޭންޑްތަކެއް
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ނިންާމ   ދިނުަމށް  ހުއްދަ  އިޢުލާނުހާދޫކުރުުމގެ  އާންުމކޮށް  އެކަން    ލަތުގައި 
 ންވާނެއެވެ.ކުރާ

 އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް   ، އަށް އެދި ހުށަހަޅާނީފްރިކްއެންސީމު ބޭނުންތަކަށް  ންއާ )ހ(   .4 ފްރިކްެއންސީއަށް ެއދުން 
(www.cam.gov.mv) ާއ" ބޭނުންތަކަށް  ންގައިވާ،  ފްރިކްއެންސީއަށް މު 

 " އިންނެވެ. އެދޭ ފޯުމ

ކުރިޔަށް   ،އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަނެފްރިކްއެންސީމު ބޭނުންތަކަށް  ންއާ )ށ(   
ބަޔާންކޮ ހުށަހެޅުަމށް  ފޯާމއެކުގައި  ތަކެތި ށްގެންދެވޭނީ  ަމޢުލޫާމތާއި  ފައިވާ 

 ނަަމއެވެ. ފައިވާއިހުށަހަޅަ

މު ބޭނުންތަކަށް  ންާއ
 ދޫކުރުން ފްރިކްެއންސީ 

މު ބޭނުަމށް ފްރިކްއެންސީ ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފްރިކްއެންސީ  ންއާ )ހ(   .5
 އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލިއުަމކުންނެވެ. ،ދޫކުރެވޭނީ

މު ބޭނުަމށް ފްރިކްއެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ ކަާމބެހޭ  ންއާ )ށ(   
 ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ޓައިދާރާއެއްގައި ރަޖިސް

ލި )ނ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ދޫކުރެވުނު    ،ުމގައިޔުމި 
ސަރަ  ،ފްރިކްއެންސީއާއި ބޭނުންކުރެވޭނެ  ފްރިކްއެންސީ  އްދު ޙައެ 

 ންވާނެއެވެ.ހިަމނާ

ވަނަ    6މު ބޭނުަމށް ދޫކުރެވޭ ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުރުަމށް ިމ ގަވާއިދުގެ  ންއާ )ރ(   
ބަޔާންކޮ ލައިސަންސްށްާމއްދާގައި  ސްޓޭޝަން  ޓްރާންސްިމޓިންގ    ،    ފައިވާ 

 ންވާނެއެވެ.)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަިޖސްޓަރީ ކުރާ 6

މު ބޭނުންތަކަށް  ންާއ
 ބޭނުންކުރުން ފްރިކްެއންސީ 

އެއްވެސް    .6 ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ބޭނުންކުރާފްރިކްއެންސީމި    ، ންވާނީއެއް 
ޓްރާންސްިމޓިންގ ސްޓޭޝަން  ފައިވާ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ  ށްދޫކޮ  ފްރިކްއެންސީ

ގޮތަކަށް ފްރިކުއެންސީ    ނޫން   ލައިސަންސެއްގައި ހިެމނޭ އިކުއިޕްަމންޓަކާ އެކުގައެވެ. މި 
 ބޭނުންކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.     

މު ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ  ންާއ
  ބާޠިލު ފްރިކްެއންސީ 

 ކުރުމާބެހޭ 

އެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުަމށް ދީފައިވާ ފްރިކްއެންސީމު ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ   ންއާ )ހ(   .7
ބޭނުންކުރުަމށް    6 ފްރިކްއެންސީ  ތެރޭގައި  ަމސްދުވަހުގެ  )ހައެއް( 

ފައި އިޓްރާންސްިމޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސަށް އެދި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަ
 ވާނެއެވެ.  ލުޠިއެ ފްރިކްއެންސީއެއް ބާ ،ނުވާނަަމ

ބޭނުން  އެ )ށ(    ފްރިކްއެންސީ  ލިބިފައިވާ  ގެންދާ  ފަރާތަކަށް  ކުރަުމން 
ބާޠިލު ލައިސަންސެއް  ހުރިހާ  ދޫކޮށްފައިވާ   ،ލަތުގައިހާވާ  އިކްއިޕްަމންޓްތަކަށް 

 ވާނެއެވެ.   ފައިވާ ފްރިކްއެންސީ ބާޠިލުށްދޫކޮ
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ަމނާ  .8 ިއދާރީ ފިޔަވަޅު  ގަވާއިދުގައި  ކަނޑައަޅަ  ކަެމއް  މި  ކަެމއްއިކަަމށް              ، ނަަމ  ކޮށްފި  ފައިވާ 
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ   2015/43ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަރާތަކާެމދު އެ

 ަމތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 74ގެ  ޤާނޫނު(

 ކުރަން ގޮތުން މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙު މި ގަވާއިދަށް އިތުރު ހަރުދަނާކަެމއް ގެނައުުމގެ 1 .9 ގަވާިއދަށް ބަދަލު ގެނަުއން 
 ކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. އެކަން ،ލަތެއްގައިހާެޖހިއްޖެ  

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން

ޢަަމލުކުރަން  .10 ގަވާއިދަށް  ގެޒެޓު،  ފަށާނީ  މި  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު ގައި  ދިވެހި  ިމ 
ފެށުާމއެކު،  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި  ފެށިގެންނެވެ.  ތާރީޚުން        ޝާއިޢުކުރާ 

ފްރިކްއެންސީތަކާެމދުންއާ ދޫކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ީމގެ  އޮތޯރިޓީން  ބޭނުަމށް  ވެސް    މު 
 ޢަަމލު ކުރެވޭނީ ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ.

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  ޒެއް  މި ގަވާއިދުގެ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފު  .11 މާނަކުރުން 
 ، ޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު  އިާމނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު

އެވަނީ )ހ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި   2015/42ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ، "އޮތޯރިޓީ" 
ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ޯމލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  )ކޮިމއުނިކޭޝަންސް 

 ފައިވާ  ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސް އަށެވެ. އިއުފައްދަ

އެވަނީ،   )ށ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ލައިސަންސް"  ސްޓޭޝަން  "ޓްރާންސްިމޓިންގ 
ބޭނުންތަކަށް ުމ  ،އެކިއެކި  ރޭޑިއޯ  ޞައާދެކޮޅަށް  ކުރެވޭ   އިކްއިޕްަމންޓްލާތު 

 ބޭނުން ކުރުަމށް ދޭ ހުއްދައަށެވެ. 

އެވަނީފްރިކްއެންސީ" )ނ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ތެރެއިން   ، "           ސްޕެކްޓްރަްމގެ 
ޞަލާތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުަމށް ދޫކުރެވޭ ވަކިވަކި  އާއެކި ބޭނުންތަކަށް ރޭޑިއޯ ުމ

 ިމންވަރަށެވެ.

އެވަނީުމ  ން"އާ )ރ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ަޖްމޢިއްޔާ    ،ވިޔަފާރިތަކާއި  ،ބޭނުން" 
ލާތު ކުރެވޭ  އާޞަ ދެކޮޅަށް ުމ  ،އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި  ކާއި،ަޖާމޢަތްތަ

 ރޭޑިއޯ އިކްއިޕްަމންޓް ބޭނުން ކުރުަމށެވެ.   

________________ 
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