
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އުސޫލު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

އާދީއްތަ   2015 ޖޫން   7  -  1436 ޝަޢުބާން   20 ތާރީޚު:      192 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އުސޫލު

ނޑައަޅާނެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 3 ގެ 7 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މިނިޓަކަށް ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކަ

ގޮތް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލުގައި ހިމެނިފައި މިވަނީ:

.1

ތިންވަނަ ފަހަރުދެވަނަ ފަހަރުފުރަތަމަ ފަހަރުކެޓަގަރީ

ކޮމަރޝަލް

A2000ރ-/1400ރ-/980ރ/-

B686ރ-/480ރ-/336ރ/-

C235ރ-/164ރ-/114ރ/-

ނޮން ކޮމަރޝަލް

A750ރ-/525ރ-/367ރ/-

B259ރ-/181ރ-/126ރ/-

C88ރ-/61ރ-/42ރ/-

މި ކަރުދާހުގައިވާ އުސޫލު ބިނާވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ “ވެލިއު”އަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. ހ.

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ “ވެލިއު”އަށް އަންނަ ބަދަލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖޫރިމަނާ އަދަދުތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގެ 

އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ށ.

ނޑައަޅާފައި ވަނީ %30 ރޭޝިއޯއިން މަދުކުރެވޭ އުސޫލަކުންނެވެ. ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތައް ކަ ނ.

މި ތާވަލުގައިވާ ކެޓަގަރީތަކަށް ކޮންޓެންޓް ފައްތާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. ރ.

ނޑުތަކެވެ. އަދި ތިރީގައި މިވަނީ ކޮންޓެންޓް ކެޓަގަރީއަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަ ބ.

އާންމުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު .1
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ކޮންޓެންޓުން މާލީ ފައިދާއެއް ނެގިދާނެ މިންވަރު .2

އެހެން ބައެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް ނަމަ ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސްގެ ވެލިއު  .3

އިސްތިހާރު ކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންޓެންޓް .4

އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓް .5

ކޮމަރޝަލް ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ މި ލިސްޓުގައިވާ ނަންބަރު 1 ގެ އިތުރުން 3،2 ނުވަތަ 4 އަށް ފެތޭ 

ކޮންޓެންޓެވެ.

ޅ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. .2



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


