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 ން ޝަންސް ކޮމިޝަލެކް އި

 މާލެ،  

 ދިވެހިރާއްޖެ.   

  

 އުސޫލު  ބެހޭ ދޫކުރުމާ ކުއްޔަށް ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލު އިންތިޚާބާ

 

ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލު އެކިއެކި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިންތިޚާބާމިއީ،  (ހ) .1 ނަން ފާއިތަޢާރަ 

 ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ބޭނުންތަަކށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް

 ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

 ދޫކުރުމާ  ކުއްޔަށް ހޯލު  ޓްރޭިނންގ މަރުކަޒުގެ ބެހޭ ލަށް ކިޔާނީ "އިންތިޚާބާ މި އުސޫ (ށ)  

 އުސޫލު" އެވެ. ބެހޭ

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ 

ތަކެއްޗާއި ކުއްަޔށް 

 ދޫކުރެވޭނެ ގޮތް 

ދޫކުރެވޭނީ، ރަސްމީ ލިޔުމަކުން  ކުއްޔަށް ހޯލު ޓްރޭިނންގ މަރުކަޒުގެ ންތިޚާބާބެހޭއި (ހ) .2

ބިލު ކުރާ ގޮތަށް، ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދުމުން، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

 ތަރުތީބުްނނެވެ. 

ގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިްނގަން ބޭުނންވެއްޖެ ހޯލު ޓްރޭިނންގ މަރުކަޒުގެ ންތިޚާބާބެހޭއި (ށ)  

ހިންގަން ޭބނުންާވ ޕްރޮގްރާމް ދާއި، ޞަޕްރޮގްރާމެއްގެ ނަމާއި، މަޤް އެ، ނަމަ

ސީލު ފަރާތުން ބޭނުންވާ ެތކެތީގެ ތަފު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ،ތާއިމުއްދަ

 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ،އެނގޭނެހެން
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ދޫކުރެވޭނީ އިލެކްޝަންސް  ކުއްޔަށް ހޯލު ޓްޭރނިންގ މަރުކަޒުގެ ންތިޚާބާބެހޭއި (ނ)  

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރާވައި ހިންގާ 

އިތުރު ހަރަކާތްތަކަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ 

 މަތިންނެވެ. 

 ،މަުރކަޒުގެ ސައިކޮޓަރި މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން، އިންތިޚާބާބެހޭ (ރ)  

 އެކު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަޔާއި

ގެ ބުކިންގްސް ހެއްދުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހޯލު ޓްރޭނިންގ މަރުކަޒުގެ ބެހޭ ންތިޚާބާއި (ބ)  

 ކަންތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.

ކުއްޔަށް ހިފާއިުރ، އެ ތަނުގައި ޭބނުންކުރާ  ހޯލު ޓްރޭިނންގ މަރުކަޒުގެ ބެހޭ  ންތިޚާބާއި (ޅ)  

ަނމަ، އެ ތަކެއްޗަށް ގޮނޑިއާއި މޭޒު ފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ 

ގޮތަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ގޮނޑިއާއި މޭޒު ލިބެންހުރި  ކުރެވޭވަކިން އަގު

ފަރާތުން ބޭނުންވާނަަމ، އިތުރަށް ބޭނުންވާ ތަކެިތ  ތުރަށް ކުއްޔަށް ހިފާއަދަދަށްވުރެ އި

 ހޯދުމަކީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން އިންތިޚާާބބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯުލ  (ކ)  

، ދަށުންނެވެ. އެއްބަސްވުމުގައިދޫކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ 

ހޯލު ބޭނުންކުރާނެ ގަޑިތަކާއި، ކުއްޔާއި، ކުލި ދައްކަންޖެހޭ  ،ހޯލު ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުަމށް ބަދަލު ދޭންެޖޭހ ، ގޮތާއި

 ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނންވާެނއެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ 

ރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ މަ

ކުއްޔަށް ހޯލު 

 ދޫކުރެވޭނެ ފަރާްތތައް 

 ބެޭހ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ޯހލު އިންތިޚާބާ  ާވ ގޮތުގެ މަިތންކޮށްފައިގައި ބަޔާންއުސޫލު މި .3

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭީނ، ޮކމިޝަނުން ކުއްޔަށް ދޫކުރަްނ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

 ނިންމުމުންނެވެ.
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ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 

ސީދާ ހިންގާ 

އޮފީސްތަަކށް ހޯލު 

 ދޫކުރުން

 ކަށް ހޯލު ދޫކުރަންާވނީ، ކުއްޔަކާ ނުލައެވެ.ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ސީދާ ހިންގާ އޮފީސްތަ )ހ( .4

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެުޓން ސީދާ ހިންާގ  )ށ(  

ވަނީ، އެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ޕަބްލިކް ބޭންްކ އޮފީސްކަމުގައި ބުނެފައި އެ 

 އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރާ އޮފީސްތަކަށެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ 

މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ 

ހޯލުގައި ހިންގޭނެ 

 ހަރަކާތްތައް 

 އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރެއިިނންގ ހޯލުގައި ބޭއްވޭނީ އަންަނިނވި ހަރަކާތްތަކެވެ. .5

 ޖަލްސާތައް؛ .1

 ސެމިނާރުތައް؛ .2

 ވަރކްޝޮޕްތައް؛ .3

 ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް؛ .4

 އިމްތިޙާނުތައް؛ .5

 ތައް؛ޒުރައުމަ .6

 މުބާރާތްތައް. .7

އިންތިޚާބާބެހޭ 

މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ 

 ހޯލު ތައްޔާރުކުރުން 

ހިންޭގ  ،ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު ހޯލު ޓްރޭނިންގ މަރުކަޒުގެ ބެހޭ ންތިޚާބާއި (ހ) .6

 ހަރަކާތްތަކަށް ހޯލު ތައްޔާރުކުރުމަކީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

 ހޯލާއި ސައިކޮޓަރި  ،ބޭނުންކުރުމަށްފަހު  ހޯލު ޓްރޭނިންގ މަރުކަޒުގެ ންތިޚާބާބެހޭއި (ށ)  

ހަވާލުކުރަންވާނީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެ ތަންތަން  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ

އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ދެފަރާތުން ޗެކްކޮށް  ،ކުރުމަށްފަހުސާފު

 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ރަކާތްތަކުގައި ކޭޓަރ ކުރުމާއި، ހަ ހިންގޭބެހޭ މަރުކަޒުގެ ހޯުލގައި އިންތިޚާބާ (ނ)  

ބޭނުންނަމަ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަާކ  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ނުވަތަ ޓެލެކާސްޓް ކުރަން

ފަރާތުގެ  ހިފާ ކުއްޔަށް ،މަޝްވަރާކޮށްގެން އެފަދަ ކަްނަތއްތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ

 ޒިންމާއެކެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް 

 ހޯލު ނެގުން 

ްނގތަކާއި ޕްރެސް ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޯހލަކީ ކޮމިޝަނުގެ ޓްރޭނި އިންތިޚާބާ (ހ) .7

ކުއްޔަށް ދޫކުރާގޮތަށް  ޞަކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ، ހޯލުތަކަށް ޚާއްކޮންފަރެންސް

 ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުގެ މުހިންމު ފައިއިފައިސާ ދައްކަ ،ހަމަޖެހި

ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތާ ވާހަކަ  ބޭނުންވެްއޖެ ހިނދެއްގައި ހޯލު ކުއްލިގޮތެއްގައި ހޯލު

ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ކެންސަލް ފައިވާ ބުކިންގްސްއިހިފުމަށް ހަދަ  ހޯލު ،ދައްކައިގެން

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ކޮމިޝަނަްށ  ،) ގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަހމި މާއްދާގެ ( (ށ)  

ފަރާތަކުން  ފައިވާ ފައިސާ އެކީގައި ރިފަންޑް ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިދައްކަ

ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ މިކަމަށް 

 ފުލާނެއެވެ.ންސް ކޮމިޝަނުން ޒިންމާއެއް ނޫކަމަކަށް އިލެކްޝަ

މަލުކުރާނެ ޢަރިވެއްޖެ ނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެ (ނ)  

އެއްބަސްވުމުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކުރާ 2 އުސޫލުގެމި  ،ގޮތެއް

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ާވނެއެވެ.

ޓްރޭނިންގ ހޯލާއި 

ތަކެތި ކުްއޔަށް 

 ދޫކުރުމުގެ އަގުތައް

   މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ އިންތިޚާބާ .8

 މަތިންނެވެ.ގައިވާ ގޮތުގެ  1

ޓްރޭނިންގ ހޯލު 

ކުއްޔަށް ދޫނުކުރެވޭނެ 

 ހާލަތްތައް 

ދަށާއި ޞަކުރާ ކަމެއްގެ މަޤްތުހޯލުގައި ހިންގުމަށް ގަސް ޓްރޭިނންގ މަރުކަޒުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ .9

ގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަމެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ހޯލު ދޫނުކުރުމު ޒާތަށް ބަލައި، އެ

 ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އިލެކްޝަންސް

މި އުސޫލަށް ބަދަލު 

ގެނައުމާއި، 

 އުސޫލުގައި ހިމެނިފައި

ނެތް ކަންކަމާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޝަންސް  (ހ) .10

 ކޮމިޝަނަށެވެ.

ނަމަ، އެ ކަމެއް ނިންމާީނ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެމި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ  (ށ) 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
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އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

 ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ އުސޫލު މި  ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް މި .11

 .ފެށިގެންނެވެ

....................................... 
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 1ޖަދުވަލު: 

 ތަން / ތަކެތި  #

 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު 

 (ރުފިޔާ)

 -/4500 ގަޑި އިރަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ) 8އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭިނންގ ހޯލު (މުޅި ދުވަހަށް /  1

 -/3500 ގަޑިއިރާ ދެމެދު) 8ގަޑިއިރާއި  4(  އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭިނންގ ހޯލު 2

 -/2500 ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދުވާނަމަ) 4(  އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރޭިނންގ ހޯލު 3

 -/300 އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ސައި ކޮޓަރި (ތަށި، ސަމުސާ ނުލައި) 4

 -/300 ސްޓޭޖު 5

 -/500 ސައުންޑް ސިސްޓަމް  6

 -/100 ޓް ސްޓޭންޑްފްލިޕް ޗާ 7

 -/100 ޕޮއިންޓަރ 8

 -/5 (ސްޕޮންޖު ޖެހި)ގޮނޑި  9

 -/3 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އާދައިގެ) 10

 -/10 ) (ފަތްޖެޭހ)’2 * ’4މޭޒު ( 11

 -/50 ވޯޓިންގ ބޫތު  12

 -/100 ވޯޓު ފޮށި  13

 -/500 ޓެބްލެޓް  14

 -/600 ލެޕްޓޮޕް 15

 -/200 ޕޯޑިއަމް  16

 -/600 ޕްރޮޖެކްޓަރ 17

 


