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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު

ރފާއި ނަން
ތަޢާ ަ

.1

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ

.2

)ހ(

މިއީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލު އެކިއެކި
ނންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ކށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭ ު
ބޭނުންތަ ަ
ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

)ށ(

ލ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ
ނންގ ހޯ ު
ބ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭ ި
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "އިންތިޚާ ާ
ބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

ޔށް
ތަކެއްޗާއި ކުއް ަ

)ހ(

ނންގ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ،ރަސްމީ ލިޔުމަކުން
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭ ި
ބިލު ކުރާ ގޮތަށް ،ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދުމުން ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ދޫކުރެވޭނެ ގޮތް

ނނެވެ.
ތަރުތީބު ް
)ށ(

ނންވެއްޖެ
ނގަން ބޭ ު
ނންގ ހޯލުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހި ް
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭ ި
ވ
ބނުން ާ
ނަމަ ،އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ނަމާއި ،މަޤްޞަދާއި ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ޭ
ތކެތީގެ ތަފުސީލު
މުއްދަތާއި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ެ
ނއެވެ.
ޝންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާ ެ
އެނގޭނެހެން ،ލިޔުމުން އިލެކް ަ
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އަދަދު1155 :

ވޮލި ުއމް48 :

)ނ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ރނިންގ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އިލެކްޝަންސް
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓް ޭ
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރާވައި ހިންގާ
ގ
އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް ،މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
މަތިންނެވެ.

)ރ(

ރކަޒުގެ ސައިކޮޓަރި،
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން ،އިންތިޚާބާބެހޭ މަ ު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަޔާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

)ބ(

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލުގެ ބުކިންގްސް ހެއްދުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.
ކަންތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ އިލެ ް

)ޅ(

ބނުންކުރާ
ނންގ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ،އެ ތަނުގައި ޭ
ހ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭ ި
އިންތިޚާބާ ބެ ޭ
ނމަ ،އެ ތަކެއްޗަށް
ވ ަ
ގޮނޑިއާއި މޭޒު ފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ބޭނުން ާ
ވަކިން އަގުކުރެވޭ ގޮތަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ގޮނޑިއާއި މޭޒު ލިބެންހުރި
ތ
އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ ،އިތުރަށް ބޭނުންވާ ތަކެ ި
ހޯދުމަކީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ކ(

ލ
ބބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯ ު
ގ މަތީން އިންތިޚާ ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތު ެ
ދޫކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .އެއްބަސްވުމުގައި،
ހޯލު ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި ،ހޯލު ބޭނުންކުރާނެ ގަޑިތަކާއި ،ކުއްޔާއި ،ކުލި ދައްކަންޖެހޭ
ހ
ޖ ޭ
މށް ބަދަލު ދޭން ެ
ގޮތާއި ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލު ަ
ނއެވެ.
ނންވާ ެ
ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮން ަ

އިންތިޚާބާބެހޭ
މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ
ހޯލު ކުއްޔަށް
އ
ތތަ ް
ދޫކުރެވޭނެ ފަރާ ް

.3

ހލު
ހ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ޯ
ބ ބެ ޭ
ތން އިންތިޚާ ާ
ވ ގޮތުގެ މަ ި
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ
ކމިޝަނުން ކުއްޔަށް ދޫކުރަ ް
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީޮ ،
ނިންމުމުންނެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން
ސީދާ ހިންގާ

އަދަދު1155 :

.4

)ހ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ވނީ ،ކުއްޔަކާ ނުލައެވެ.
ގ އޮފީސްތަކަށް ހޯލު ދޫކުރަން ާ
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ސީދާ ހިން ާ

ކށް ހޯލު
އޮފީސްތަ ަ
ދޫކުރުން

ގ
ޓން ސީދާ ހިން ާ
ޔންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެ ު
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަ ާ

)ށ(

ކ
އޮފީސްކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،އެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ޕަބްލިކް ބޭން ް
އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރާ އޮފީސްތަކަށެވެ.
އިންތިޚާބާބެހޭ
މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ

.5

ހޯލުގައި ހިންގޭނެ

ނވި ހަރަކާތްތަކެވެ.
ނ ި
ނންގ ހޯލުގައި ބޭއްވޭނީ އަން ަ
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރެއި ި
 .1ޖަލްސާތައް؛

އ
ހަރަކާތްތަ ް

 .2ސެމިނާރުތައް؛
 .3ވަރކްޝޮޕްތައް؛
 .4ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް؛
 .5އިމްތިޙާނުތައް؛
 .6މައުރަޒުތައް؛
 .7މުބާރާތްތައް.

އިންތިޚާބާބެހޭ
މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ

.6

)ހ(

ގ
އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު ،ހިން ޭ
ހަރަކާތްތަކަށް ހޯލު ތައްޔާރުކުރުމަކީ ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ނ
ހޯލު ތައްޔާރުކުރު ް

)ށ(

ހ ،ހޯލާއި ސައިކޮޓަރި
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލު ބޭނުންކުރުމަށްފަ ު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރަންވާނީ ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެ ތަންތަން
ސާފުކުރުމަށްފަހު،

އެއްވެސް

ގެއްލުމެއް

ލިބިފައިވޭތޯ

ދެފަރާތުން

ޗެކްކޮށް

ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.
)ނ(

ލގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ކޭޓަރ ކުރުމާއި،
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ހޯ ު
ކ
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ނުވަތަ ޓެލެކާސްޓް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ާ
ތއްތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ
ނ ަ
މަޝްވަރާކޮށްގެން އެފަދަ ކަ ް
ޒިންމާއެކެވެ.

5

އަދަދު1155 :

ވޮލި ުއމް48 :
ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް

.7

ޓްރޭނިންގ ހޯލާއި

.8

ހޯލު ނެގުން

)ހ(

އިންތިޚާބާބެހޭ

މަރުކަޒުގެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ހލަކީ
ޯ

ކޮމިޝަނުގެ

ނންގތަކާއި
ޓްރޭ ި

ޕްރެސް

ކޮންފަރެންސްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ ،ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރާގޮތަށް
ހަމަޖެހި ،ފައިސާ ދައްކައިފައި ވީނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ މުހިންމު ކަމަކަށް
އޖެ ހިނދެއްގައި ހޯލު ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތާ ވާހަކަ
ކުއްލިގޮތެއްގައި ހޯލު ބޭނުންވެ ް
ދއިފައިވާ ބުކިންގްސް ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ދައްކައިގެން ،ހޯލު ހިފުމަށް ހަ ަ
ބގެންވެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލި ި
)ށ(

ށ
ކރާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޝަނަ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ު
ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ އެކީގައި ރިފަންޑް ކޮށްދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކުން
ސ
މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެ ް
ކަމަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޒިންމާއެއް ނޫފުލާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތެއް ،މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި
ވނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ާ

އޔަށް
ތަކެތި ކު ް

 1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދޫކުރުމުގެ އަގުތައް

ޓްރޭނިންގ ހޯލު
ކުއްޔަށް ދޫނުކުރެވޭނެ

އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު

.9

ނންގ ހޯލުގައި ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ ކަމެއްގެ މަޤްޞަދަށާއި
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭ ި
ޒާތަށް ބަލައި ،އެ ކަމެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ހޯލު ދޫނުކުރުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އ
ހާލަތްތަ ް

ބގެންވެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލި ި
މި އުސޫލަށް ބަދަލު
ގެނައުމާއި،

.10

)ހ(

އުސޫލުގައި ހިމެނިފައި

މި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށެވެ.

ނެތް ކަންކަމާމެދު
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

)ށ(

ނ
މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ނިންމާ ީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
6

ވޮލި ުއމް48 :
އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
ނ
ފެށު ް

އަދަދު1155 :

.11

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
.......................................
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ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1155 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ޖަދުވަލު1 :
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު

#

ތަން  /ތަކެތި

1

ނންގ ހޯލު )މުޅި ދުވަހަށް  8 /ގަޑި އިރަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ(
އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭ ި

4500/-

2

ނންގ ހޯލު ) 4ގަޑިއިރާއި  8ގަޑިއިރާ ދެމެދު(
އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭ ި

3500/-

3

ނންގ ހޯލު ) 4ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދުވާނަމަ(
އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭ ި

2500/-

4

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ސައި ކޮޓަރި )ތަށި ،ސަމުސާ ނުލައި(

300/-

5

ސްޓޭޖު

300/-

6

ސައުންޑް ސިސްޓަމް

500/-

7

ފްލިޕް ޗާޓް ސްޓޭންޑް

100/-

8

ޕޮއިންޓަރ

100/-

9

ގޮނޑި )ސްޕޮންޖު ޖެހި(

5/-

 10ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި )އާދައިގެ(

3/-

 11މޭޒު )’) (4’ * 2ފަތްޖެހޭ(

10/-

ތ
 12ވޯޓިންގ ބޫ ު

50/-

ށ
 13ވޯޓު ފޮ ި

100/-

ޓ
 14ޓެބްލެ ް

500/-

 15ލެޕްޓޮޕް

600/-

 16ޕޯޑިއަމް

200/-

 17ޕްރޮޖެކްޓަރ

600/-

)ރުފިޔާ(

8

