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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2016 މޭ 30 - 1437 ޝަޢުބާން 23ތާރީޚު 79އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ންވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައު 1އަށް އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ 
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ޓީ ރި ތޯއޮ އު ނިވެރެ ޑްންލަންއި ސްވްޑިލްމޯ  

ދިވެހިރާއްޖެމާލެ،    

  

  ން ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު 1އަށް އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ 

  

މޯލްޑިވްްސ އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ،ގައި ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު 2015ފެބުރުވަރީ  19

  :އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން "ޕޮލިސީއެންފޯސްމަންޓް "

  
 :އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންއާއި (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  3ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .1

ނޑައަޅަ (ހ)  .3 ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި އިފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަ

) ދުވަހުގެ  15ނުކޮށްފިނަމަ، ޚަލާޞް ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ނޯޓިސްއެއް (ފަނަރަ

") ފޮނުވުން؛   ("ފުރަތަމަ ނޯޓިސް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަިއ  )ރަ ނަފަ( 15ފުރަތަމަ ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  
(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި، މި މުއްދަތުގެ  15ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ، 

ނޫނީ  ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތަކާމެދު ޤާ ތެރޭގައި ފައިސާ 
  ނޯޓިސްއެއް ("ފައިނަލް ނޯޓިސް") ފޮނުވުން؛ އިއަންގަ

 

) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކޮށް، އޭގެ ފަހަތަށް ހުރި އަކުރުތައް ރގެ (ވަނަ މާއްދާ 3ގެ އުސޫލުބުނެވިދިޔަ  .2

 :ތަރުތީބުކުރުން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  )ބ(  .3  
(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ފޮނުވޭ ފަރާތަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ދަށުން ނޯޓިސް 

ފުރަތަމަ ފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ފޮނުވިއެ އާމްދަނީގެ ބާވަތާ ގުޅޭ ފުރަތަމަ ނޯޓިސްއެއް 
.ފޮނުވާނީ ފައިނަލް ނޯޓިސް ގެ ބަދަލުގައިނޯޓިސް   އެވެ
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 :ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 5ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .3

ނޑައެޅުމަށްފަހު ޓެކްސް ދައްާކ  (ހ)  .5 ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މީރާއިން އަދަދެއް ކަ
 މި އުސޫލުގެއަންގާ އެންގުން" އަކީ  ފަރާތަށް ފޮނުވާ "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު

3  . ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ނޯޓިސް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ
) ދުވަހުގެ  30 ދެއްކުމަށްއެހެންނަމަވެސް މި ހާލަތުގައި ފައިސާ  މުއްދަތެއް (ތިރީސް

  ދެވޭނެއެވެ.

ޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފޮނުވާ ނޯޓިސްގައި ބަ (ށ)  
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި އުސޫލުގެ ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ،  އިދައްކަ

  ނެއެވެ.ނޯޓިސް ފޮނުވޭ ފައިނަލް

 

 :ކުރުންޙުލާޞްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 26ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .4

ނޑައެޅުތަކުގައި، ހައްޓައިގެން ފައިސާ ނަގާ ހާލަތްބޭންކު އެކައުންޓު ހިފަ .26   މަށް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ކަ

ބޭންކް އެކައުންޓުގައިވާ ކަމުގައި ބަލާނީ  ތާރީޚުފައިސާ ލިބުނު މީރާއަށް  ،ށްކަ ވެސް ބޭނުމަ ނޫން  އެ

 މީރާއިން އެމް.އެމް.އޭއަށް  ދަށުން  ގެ ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ  17 އުސޫލުގެ މިފައިސާ ހިފެހެްއޓުމަށް 

  ވެ.ފޮނުވާ އެންގުމުގައިވާ ތާރީޚެ

 

 :ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 35ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .5

 ފަިއސާ  ހަމަވާއިރު މުއްދަތު  ނޯޓިސްގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދީފައިވާ 3މި އުސޫލުގެ  .35

 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ބްލެކްލިސްޓު އަށްލޫމާތު އަދި މި އުސޫލުގެ ޢުމަ ފަރާތްތަކުގެ ދައްކައިފައިނުވާ 

" ކޮށް( ވަގުތުން ވަގުތަށް ލޫމާތުޢު މަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  އެ ކަމަށްޓަކައި ) "ރިއަލްޓައިމް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 34 އުސޫލުގެ މި މެދުވެރިކޮށް، ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

  .ގެންދާނެއެވެ ހިއްސާކުރަމުންމީރާއިން  އިދާރާތަކާ ޛީތަންފީ

 

 :ކުރުންޙުލާޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އި) 2() ގެ ގެ (ށވަނަ މާއްދާ 44ގެ އުސޫލުބުނެވިދިޔަ  .6

ބަންދު  ސަރުކާރުެޗކު އަނބުރައި ލިބުނުކަން އެ ފަރާތަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން  )2( (ށ) .44  

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭންކް ގެރެންޓީޑް  3ނޫން  (ތިނެއް

އެ ފަދައިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ކުރަންވާނެކަމާއި، ޞްޗެކަކުން އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާ

 ގެ މަތިން އެ ފަރާތް ބްލެކްލިސްޓުވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު  47މި އުސޫލުގެ 

އެ ފަރާތުގެ  ތިން ވާ ގޮތުގެ މަވަނަ މާއްދާގައި 35މި އުސޫލުގެ  މާއި އަދިކުރެވޭނެކަ

  ތަންފީޛީ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރެވޭނެކަން. މައުލޫމާތު
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ކޮށް، އޭގެ ފަހަތަށް ހުރި އަކުރުތައް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާ 47ގެ އުސޫލުބުނެވިދިޔަ  .7

 :ތަރުތީބުކުރުން 

ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާމެދު މި އުސޫލުގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުން  ބްލެކްލިސްޓު )ނ(  .47  

  ކުރުމުންނެވެ.ޞްޚަލާ އިރާތް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ އެ ފަ

 

 ން.ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އުނިކުރު 48ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .8

 

 ޞްލާޙުކުރުން އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ހ)(ގެ ވަނަ މާއްދާ 65ގެ އުސޫލުބުނެވިދިޔަ  .9

އެޑްރެސް އަދި ޓިން ހިމެނޭ ލިސްޓެއް،  ން، ފޮޓޯ،ނުފެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަ ދައިހޯ (ހ) .65  

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވައިލައި  64ވަނަ މާއްދާއާއި  63މި އުސޫލުގެ 

. އަދި ހޯ ގަިއ ޓުނުފެނިފައިވާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ، މި ލިސް ދައިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ކަމަށް އެންމެ  ގެ މަގާމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ހިމަނާނީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު 

ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އަންގައިފައިވާ ފަރާތުގެ ފަހުން މީރާއަށް ނުވަތަ މި

  ލޫމާތެވެ.ޢުމަ

 

" އަށް ބަދަލުކުރުން.ގައުސޫލުބުނެވިދިޔަ  .10 " މިހެން ހުރި ތަންތަން "ފައިނަލް ނޯޓިސް  އި "ދެވަނަ ނޯޓިސް

 

  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޞްލާޙު ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  އިޞްލާޙަށް މި .11

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  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 ައށް
. . .your fr iend on air.


