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2013/R-37 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

“ސްޕެޝަލް  ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ގަވާއިދު” އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

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 

ވޮލިއުމް: 42       އަދަދު: 81          ތާރީޚު:  3 ރަޖަބު 1434  -  13 މެއި 2013   ހޯމަ
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މޯލްޑިވްސް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

“ސްޕެޝަލް  ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ގަވާއިދު” އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 05/2008 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ( ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ   

]ސްޕެޝަލް  ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ގަވާއިދު[ ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ )ހ( އިޞްލާޙުކޮށް އަދި  24 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ތިރިއަށް )ބ( ގެ

ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކޮށް އަދި އެގަވާއިދުގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ތިރިއަށް )ބ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް  އިތުރުކޮށް، އަންނަނިވި 

ގޮތަށް މިގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކޮށްފީމެވެ. މި ގަވާއިދަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 

ފެށިގެން މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ޢިނާޔަތްތައް )ހ(24.މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިބިދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކޮންސްޓެބްލަރީގެ  ސްޕެޝަލް 

މިނިސްޓަރެވެ. މަތިން  ލަފާގެ  ޕޮލިސްގެ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ނޑައަޅާނީ  ކަ

އާންމު ވިޔަފާރިތަކާއި، ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި، ބޭންކްފަދަ މާލީ އިދާރާތަކާއި، ޓޫރިސްޓް )ބ(

ރިސޯރޓްތަކާއި، ޓޫރިޒަމް ޚިދްމަތްދޭ ތަންތަނާއި އަދި މިނޫންވެސް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން 

)ށ(  މިމާއްދާގެ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ސެކިއުރިޓީ  ތަންތަނުގެ  މިފަދަ  ޚިދުމަތްދޭ  އާންމު 

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ދޭ ޚިދްމަތަށް އަގުނަގަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ނަގާ އަގުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފުންގެ 

ޚަރަދާއި  ހިނގާ  ތަމްރީނަށް  އެމުވައްޒަފުންގެ  އިތުރުން  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި 

ދެމެހެއްޓުމަށް  ތަރައްޤީކޮށް  މިޚިދުމަތް  މިނޫންވެސް  އަދި  ޚަރަދާއި  ޔުނީފޯމުގެ 

ނޑައަޅާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މިޚަރަދުތައް ކަ

ސަރވިސްއިންނެވެ.

ނޑައެޅުމާއި  މަސައްކަތް ކަ

މަސައްކަތް ކުރުން 

އާންމު ވިޔަފާރިތަކާއި، ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި، ބޭންކު ފަދަ މާލީ އިދާރާތަކާއި، ޓޫރިސްޓް )ބ(40.

ޚިދުމަތް  މިފަދަ  މިނޫންވެސް  އަދި  ތަންތަނާއި  ދޭ  ޚިދުމަތް  ޓޫރިޒަމްގެ  ރިޒޯޓުތަކާއި 

އާންމުންނަށް ދޭ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެދެފިނަމަ

އެ ޚިދުމަތް ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ދެވިދާނެއެވެ. 



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 އަށް

. . .your fr iend on air.


