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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

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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

:  އަންގާރަ  :  2017 މާރިޗު 7 – 1438 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 8ތާރީޚު 42އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

) އަށްގަ(ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުމުގެ  R-11/2012 ންބަރުވާއިދު ަނގަ   ވާއިދު

  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުން 2
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  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

  

) އަށް ގަ (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  R-11/2012 ބަރުންވާއިދު ނަ ގަ   ވާއިދު

  ގެނައުންއިޞްލާޙު ވަނަ  2

    
ލައިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ 46 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 16/2010: ބަރު ންޤާނޫނު ނަ

  ގެނައުން. ލާޙުޞްގެ ޖޫރިމަނާ ފީގެ ތާވަލަށް އަންނަނިވި އި )R-11/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު ވާއިދު (ގަ
   

 .ެގނަުއން ލާޙު ޞްައްނނަިނވި އި ބަރަށް ންވަަނ ނަ  1ެގ  3ގަިއ ބަޔާންކުާރ ަޖުދަވލު  )ބާމއްާދގެ ( ަވނަ 11ާވިއދުެގ ގަބުނެިވިދޔަ  .1
  

  3ޖަދުވަލު 

  ފީގެ ތާވަލު ޖޫރިމަާނގެ 

# 
ވާލާދޭ ހަ

 މާއްދާ
އަރިމަތީ 
 ސުރުޚީ

 ފުސީލު ތަ
ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ 

 އުސޫލު
 ދަދުއަޖޫރިމަނާގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ލައިސަންސް ފީ(ބ) 11 .1 ކަ
މުއްދަތުގައި 
އަހަރީ ފީ 
 ނުދެއްކުން 

(ސުމެއް  %0.05ނުދައްކާ އޮތް ފީގެ ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަްށ
  ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ)

  
މި ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ 
ނުދައްކާއޮތް ފީގެ އަދަދުގެ ދެގުނަ ނުވަތަ 

)  (ދެ -/250,000 ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް
ދެ އަދަދުންކުރެ ބޮޑު އަދަދަާކ ރުފިޔާ، މި 

 ހަމައަށެވެ.
  
 
 ށިގެންނެވެ.ކުރާ ދުވަހުން ފެޢުގައި ޝާއިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމި  ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަ ވާއިދަށް ގަމި  .2

   
________ 



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.


