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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ  1 އަށް (ގަވާއިދު އާންމު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ) R/2020-48 ނަންބަރު  ގަވާއިދު

 ގަވާއިދު 

 

 .ތައް ގެނައުން)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު R-48/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  އިތުރުކުރުން.)ދޭއް( އަކުރު  2ގޮތަށް ނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވިވަ 53ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

އިންތިޚާބާ ގުޅޭ 
ކަންކަމާބެހޭ  މާލ  

މަޢުލޫމާތު 
އިލެކްޝަންސް 
ކޮމިޝަނަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  73( ގެ )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ( .53
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޮްނމެ ކެްނޑިޑޭޓަކު ުހށަހަޅާ މާލ  ބަޔާނަކ  
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓްކޮށް، 

މި ގަވާއިދުެގ  ،ންވާނ ސޮއިކޮށްފައިވާ މާލ  ބަޔާނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މާލ  ބަޔާން ހުށަހަޅަ
 ގައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ. 1ޖަދުވަލު 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ހުށަހަޅާ މާލ  ބަޔާްނތައް އޮޑިޓްކުރުމުގަިއ  )ރ(  
އާންމުކޮށް ބަާލ ކަންކަންމުެގ އިތުރުން، ެއ ކެންޑިޑޭޓަުކ އިންތިޚާބުގައި މާލ  ކަންކަްނ 

ކޮށްފައިވަނ  އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅުންހުިރ އިސާ ހޯދައި، ފައިާސ ޚަރަދުބަލަހައްޓައި، ފަ
މާލ  ބަޔާން އޮޑިޓްކުރާ އޮޑިޓަރު ބަލަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން،  ،ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން

 ކުރަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

ވަަނ  67ގެ )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ  ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ަނމުގައި ުހުޅވައިފައިވުން. ،ޖަމާކުރުމަށް ވަިކ ޚާއްޞަ އެކައުންޓެއް

ވަަނ  68)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2)
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ެކންޑިޑޭޓަކަްށ ، އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްމާއްދާގެ )ހ( ގަ
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         ލިބޭ މާލ  އެހ  ބަލައިގަނެފައިވަނ  ަހމައެކަނި ެއ ކެްނޑިޭޑޓަކު ނުވަަތ 
 އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓްކަމުގައި ވުން.

ވަަނ  68ނު( ގެ )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3)
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަުކ  ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނ  ނުވަތަ އަުގ 
         ދައްކައިކައިފައިވަނ  ނުވަތަ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  އެ ކެންޑިޭޑޓު ނުވަތަ 

 ކަމުގައި ުވން. އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓް އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަްސމ 

ވަަނ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4)
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އެންެމ  ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

ރާއެއްގަިއ މަތ  އަދަދަކ ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައިފައިވާ އިންތިޚާބ  ދާއި
ދެހާސް( ރުފިޔާގެ )  -/2,000ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ މ ހަކަށް 

ކުރުމުްނ ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރު ނުވާެނ މަގުން ހިސާބު
 ވުން. އަދަދަކަށް

ވަަނ  72)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5)
އަމިއްލަ ފަރުދަކު ދޭ އެހ ގެ އެންެމ ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްމާއްދާގެ )ށ( 

ލައިފައިވާ އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގަިއ ދަކ ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިމަތ  އަދަ
)ދެހާސް( ރުފިޔާެގ  -/2,000ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮްނމެ މ ހަކަށް 
)ސުެމއް ޕޮއިންްޓ  %0.5ދަދުގެ މަގުން ިހސާބު ކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަ

ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނޫން އަދަދަކަށް ވުން. އަދި ޤާނޫނ  
ލައިފައިވާ ދަކ ، އެ ކެންިޑޑޭޓަކު ކުރިަމތިޝަޚްޞުން ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަ

އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންާވ ކޮްނމެ މ ހަކަްށ 
ކުރުމުން ނުކުންަނ ފައިސާެގ ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ހިސާބު) -/2,000
 )ދޭއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނޫން އަދަދަކަށް ވުން. %2އަދަދުގެ 

ވަަނ  73)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ނޫނު ނަންބަރު ( ޤ6ާ)
ހިމަނަންޖެޭހ  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މާލ  ބަޔާނުގައި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނައިފައިވުން.

އިންތިޚާބާ ުގޅިގެްނ ކެންޑިޭޑުޓ  ،ފައިސާއާއި މުދާ ހިމެނޭގޮތަށް 6.1
 ؛ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު
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ޚަރަދުތަްއ  އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ 6.2
 ؛ގެ ތަފުސ ލުވަކިން އެނގޭގޮތަށް އެ ޚަރަދުތަކު

 ؛ގޮތުގެ ތަފުސ ލުފައިސާ ހޯދިކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބަށް ޚަރަދު 6.3

ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަަތ ބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުއިންތިޚާ 6.4
         ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާިއ 

 ؛އެ ފަރާތްތަކުން ދިން މިންވަރުގެ ތަފުސ ލު

އުންޓުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް އަންގަިއދޭ ބޭންކް އެކަ 6.5
 ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.

ވަަނ  73)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (7)
ޗަކ  މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއް

ޢުލޫމާތަކާ ުގޭޅ ދިނުމަށްޓަކައި އެ މަކަމަށް އަންގައިއި ތަކެތިޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާ
މިފަދަ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުމާިއ  އި،ބިލާ، އާއިއިންވޮއިސް، އިފައިސާގެ ރަސ ދާ

 ތަކެތި ހުށަހަޅައިފައިވުން.

ކުރުމުގައި، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ންޑިޑޭޓުންގެ މާލ  ބަޔާން އޮޑިޓްކެ )ބ(  
ނުވާ ގައިވާ ގައިޑްލައިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި 2ޖަދުވަލު ކަމަށާއި މި ގަވާއިދުގެ ކަން

އަޅައިދިނުމަށް އެދި ކަމާބެޭހ އިދާރާއަށް އިލެކްޝަންްސ އޮޑިޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު
 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އް ޗެކްކުރުމުގަިއ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މާލ  ބަާޔންތަ )ޅ(  
 ،ގައިވާ 3މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނ 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންެގ މާލ  ބަޔާންތަްއ ބަލައިގަތުމާއި ޗެކްކުރުމުގަިއ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ސްޓޭންޑަރްޑ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރއަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ކުރުމަށްފަހު ބަޔާންތައް ޗެކްޅ( ގެ ދަށުން މާލ މި މާއްދާގެ ) )ކ(  
 ،ގައިވާ ފޯމެޓަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. މި ރިޕޯޓާއެކު 5

 ގައިވާ ޗެކްލިސްުޓ ވެސް ފުރިހަަމ ކުރަންވާނެއެވެ. 4ޖަދުވަލު 

)ފަހެއް( ޖަދުވަލު އިތުރުކުރުން. 5ގޮތަށް ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި .2
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 1ޖަދުވަލު 

 
` 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ މާލ  ބަޔާން 

 )އިންތިޚާބުގެ ނަން(

ެގ އިޤްރާރު ޓުެކންޑިޑޭުޓެގ ރަސްމ  އިްނތިޚާބ  އޭެޖން  ޓާއި ކެންޑިޑޭ   
 

ޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ )ކެން ...........................................................................އަހުރެމެން

)ރަސްމ  އިންތިޚާބ   ...........................................................................އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު( އަދި 

)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  2008/11އޭޖެންޓުގެ ނަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު(، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  43ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލ ހުގެ އިންިތޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ  73ޤާނޫނު( ގެ 

ލޫމާުތ އެ ބަޔާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ނޯޓުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކ  ޞައްޙަ ތެދު މަޢު، މަތިން ިމ ހުށަހަާޅ މާލ  ބަޔާނާއި

 ކަމުގައި އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.

..................................................:ޚުތާރ   
       

ގެ ސޮއި:             ޓުގެ ސޮއި:                           ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓުކެންޑިޑޭ  

ެގ ނަން:ޓުތިޚާބ  އޭޖެންގެ ނަން:                            ރަސްމ  އިންޓުކެންޑިޑޭ  

 ކުރިމަތިލ  ދާއިރާ:
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c 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ މާލ  ބަޔާން 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: އޭޖެންޓުގެ ނަން:

 ދާއިމ  އެޑްރެސް: ދާއިމ  އެޑްރެސް:

ނަންބަރު: ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ.   
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ގޮތް: ފޯނު ނަންބަރު:

 ޕާޓ ގެ ފަރާތުން 

 އަމިއްލަގޮތުން

ކުރިމަތިލ  ޕާޓ ގެ ފަރާތުން ނަމަ، ިނސްބަތްވާ ސިޔާސ   ކުރިމަތިލި ދާއިރާ:
 ޕާޓ :

 

 މާލ  ބަޔާނުގެ ތަފުސ ލު 
  

 އެހ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  ފައިސާ 
 ލާރި  ރުފިޔާ

(1ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު )ނޯޓު     

(2ކުން ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު )ނޯޓު ތަޞްއެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚު    

(3ނަގުދު ފައިސާއިްނ ލިބުނު )ނޯޓު ން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސ  ޕާޓ     

   (A) ލަ މުނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު އެހ ގެ ޖު   

(4ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު     

(5ތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ތަކުން ތަކެތ ގެ ގޮޞްއެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚު    

(6ތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސ  ޕާޓ     
   (B) ަލ މުތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެހ ގެ ޖު  

   (A+B)  ުލަ މުއެހ ގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ ޖ  
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ގެ އަމިއްލަ ފައިސާއާއި ލޯނު ޓުކެންޑިޑޭ ފައިސާ   

 ލާރި ރުފިޔާ 

(7 ޓުމިއްަލ ފައިސާ )ނޯގެ އަޓުކެންޑިޑޭ    

(8 ޓުލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދި ފައިސާ )ނޯ    

  (C) ަލ މުގެ އަމިއްލަ ފައިސާއާިއ ލޯނުގެ ޖުޓުކެންޑިޑޭ  
 

 އަމިއްލަ ތަކެތި  ފައިސާ 
 ލާރި ރުފިޔާ 

(9 ޓުގެ އަމިއްަލ ތަކެތި )ނޯޓުކެންޑިޑޭ    

  (D) ލަ އަުގ މުއަމިއްލަ ތަކެތ ގެ ޖު  
 

ހުރި ދަރަނި  މުނުއިރު އަދާނުކުރެވި ކެމްޕެއިން ނި ފައިސާ   
 ލާރި ރުފިޔާ 

(10 ޓުަލ )ނޯމުތަކުގެ ޖުލުއަދާނުކުރެވި ހުރި ބ    

(8 ޓުއަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނުގެ ބާކ  )ނޯ    

  (E) ަލ މުހުރި ދަރަނ ގެ ޖު ވިއަދާނުކުރެ  
 

ތަފުސ ލު ގެ ޓު ބޭންކް އެކައުން ފައިސާ   
 ލާރި ރުފިޔާ 

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަާމކުރިކުރި ކުރި/ޚާއްޞަންޓް ހުޅުވުމަށް ޖަމާއެކައު    

  (A)  ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު އެހ 

 (C) ނު ގެ އަމިއްަލ ފައިސާއާއި ލޯޓުކެންޑިޑޭ  

  (F) ުލަމުޖ   
 

ތަފުސ ލު ގެ ޓު ބޭންކް އެކައުން ފައިސާ   
 ލާރި ރުފިޔާ 

(11 ޓުލަ )ނޯ މުކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖު    

(12 ޓުަލ )ނޯމުއިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓް ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖު    

(8 ޓުލޯނު އަދާކުރުމަށް ދެއްކި )ނޯ    

  (G) ުލަމުޖ   

 (F-G)ގެ ބާކ  ޓުއެކައުން  
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 ތައް ޓު ގެ މާލ  ބަޔާނާ ގުޅޭ ނޯ ޓު ންޑިޑޭ ކެ 
 

(1 ޓުނު )ނޯވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބު  

 ތާރ ޚު  އެހ ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ 
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  

 
(2ތަކުން ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު )ނޯޓު ޞްއެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚު   

 ތާރ ޚު  އެހ ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ 
 ލާރި  ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  

 
 
 

  



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-53/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             139 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ
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(3ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު )ނޯޓު ން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސ  ޕާޓ   

ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  އެހ  ފައިސާ  ތާރ ޚު  
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  

 
(4ތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ތަކެތ ގެ ގޮ  

ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  އެހ  ފައިސާ  ތާރ ޚު  
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
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(5ތަކުން ތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ޞްއެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚު   

ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  އެހ  ފައިސާ  ތާރ ޚު  
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
 

(6ތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސ  ޕާޓ   

ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  އެހ  ފައިސާ  ތާރ ޚު  
 ލާރި ރުފިޔާ 

    
    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
 

(7 ޓު ގެ އަމިއްލަ ފައިސާ )ނޯޓުކެންޑިޑޭ  

 ތާރ ޚު  ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
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(9ނޯޓު ކެންޑިޑޭޓުގެ އަމިއްލަ ތަކެތި )  

 ތާރ ޚު  ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  

 

 

 

 

 

 

(8 ޓު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދި ފައިސާ )ނޯ  

 ތާރ ޚު  ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
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(10 ޓުލަ )ނޯ މު ތަކުގެ ޖު ލު އަދާނުކުރެވި ހުރި ބި   

  

ލުސ ފުތަ ފައިސާ  ތާރ ޚު  ފަރާތް  
 ލާރި ރުފިޔާ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   ލަ މު ޖު  
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(11 ޓުލަ )ނޯ މު ޓަކައި ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖު ށް ދު ހޯދުމަ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ    
     
ރ ޚު ތާ ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  ބޭނުން ފައިސާ  

    ލާރި ރުފިޔާ 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   ލަ މު ޖު  
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(12 ޓު ލަ )ނޯމު އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓް ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖު  

 ތާރ ޚު  ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  ބޭނުން ފައިސާ
ޔާ ރުފި  ލާރި 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   ލަ މު ޖު  
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 )އިންތިޚާބުގެ ނަން(

 ކަންތައްތައް  އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން މާލ  ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުވާންވ  

ވަނަ  73 ،72، 71، 70، 69، 68، 67، 66)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

 މާއްދާއަށް އަހުލުވެރިވުން.
 މިގޮތުން އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ކޮްނމެ ކެްނޑިޑޭޓަކުވެސް ސަމާލުުވން. .2

އި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރާ އެކައުންޓެއް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެންމެހަ )ހ(
 ކެންިޑޑޭޓުގެ ަނމުގައި ހުޅުުވން. ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކެއްގައި

އިންތިޚާބާ  ،ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރުމާއި ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް )ށ(
 ބޭ އެްނމެހައި ފައިސާގެ އެހ  އެ އެކައުންޓަށް ަޖމާކުރުްނ.ގުޅިގެން ލި

ހަމައެކަނި ކެްނޑިޑޭޓު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެްނުޓ  ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ލިބޭ މާލ  އެހ  )ނ(
 ބަލައިގަތުން.

ާރ ންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންިޑޑޭޓު ކުކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓު ފިޔަވައި އެހެން ފަާރތަކުން އި )ރ(
 ނުވަަތ ޚަރަދު ނުކުރުން.  ނުދެއްކުން،ނުވަތަ އަގު  ނުދެއްކުން،ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ 

ދެހާސް( ރުފިޔާގެ ( -/2,000އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާ ދާއިރާގެ ވޯޓުުލމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ޮކންމެ މ ހަކަށް  )ބ(
 ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދަކަށް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޚަރަދު މަގުން ހިސާބުކުރުމުން ނުުކންނަ

 ކުރުން.

     ،ބިދޭސ ން ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ،ޤާނޫނ ގޮތުން ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާ ފިޔަަވއި )ޅ(
ބައިނަލްއަޤްވާމ   ،މާޢަތްތަކުންބިދޭސ  ޖަ  ،ބިދޭސ  ސަރުކާރުން ،ބިދޭސ  އިދާރާތަކުން ،ބިދޭސ  ފަރާތްތަކުން

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެއް ހިމެނިެގންވާ އެއްެވްސ  ،ނަން ހާމަކުުރމަށް ބޭނުންނުވާ ފަރާތްތަކުން ،ޖަމާޢަތްތަކުން
ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން އެހ ގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެްނޑިޑޭޓެއްެގ 

 ން މ ހަކުވިޔަސް ބޭނުްނ ނުކުރުން.ފަރާތުން އެހެ

ކުރުމަށް ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުން )ކ(
ވަކި މ ހަކަށް ޚާއްަޞ  ،ބިރުނުދެއްކުން ،ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން  ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބާރެއް ބޭނުން ނުކުރުން

 ނުވަތަ ޒާތ  ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ހުށަނޭޅުން.އިމްތިޔާޒުތަކެއް 

   ވޯޓުުލމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ޮކންެމ މ ހަކަށް  ،އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަކި ފަރުދަކު ދޭ ފައިސާ )އ(
                  )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ހިސާބު ކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދުގެ   -/2,000
 )ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އަށް ވުރެ އިތުރުނުވުން. %0.5

       ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންެމ  ،އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކު ދޭ ފައިސާ )ވ(
               ކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދު)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ހިސާބު  -/2,000މ ހަކަށް 

  )ދޭއް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ އިތުރުނުވުން. %2
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 ޖަދުވަލު 2
 

` 

 

 

 

 ރިޔާސ  އިންތިޚާބު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބު 

އޮޑިޓްކުރުމުގައި އޮޑިޓަރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ   ގެ މާލ  ބަޔާންތައްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން
 ކަންކަން 

 
 

އޮޑިޓްކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ބަލާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، އެ ކެންޑިޑޭޓަުކ  ންޑިޑޭޓުންގެ މާލ  ބަޔާންތައްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެ
އިންތިޚާބުގައި މާލ  ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، ފައިސާ ހޯދައި އަދި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާ 

  ބަލަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.އެއްގޮތަށްކަން އޮޑިޓް ފާރމުން އޮޑިޓަރު
 

 ސަމާލުކަން ދޭންވ  ަކންކަން  ޤާނޫނު / މާއްދާ  #
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  1

 ވަނަ މާއްދާ 67ޤާނޫނުގެ 
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ަޖމާކުރުމަށް ވަކި ޚާްއޞަ އެކައުންޓެއް 

 ޑިޑޭޓުގެ ނަމުގަިއ ހުޅުވައިފައިވުން.ކެން
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  2

ވަނަ މާއްދާގެ  68ޤާނޫނުގެ 
 )ހ(

  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބޭ ާމލ  އެހ  ބަލައިގަންަންނވާނ  ހަމައެކަިނ 
 އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ެއ ކެންިޑޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެްނޓްކަން.

ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު އިން 3
ވަނަ މާއްދާގެ  68ޤާނޫނުގެ 

 )ށ(

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ 
          ،ނުވަތަ ޚަރަދު ކުރަންވާނ  ،ނުވަތަ އަގު ދައްކަންވާނ  ،ދައްކައްކަންވާނ 

 ޖެންްޓކަން.ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭ އެ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ެއ ކެންިޑޑޭޓުގެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  4

 ވަނަ މާއްދާ 69ޤާނޫނުގެ 
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަުކ 
ކުރިމަތިލައިފައިވާ އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންވާ ކޮންެމ 

ގެ މަގުން ހިސާބުކުރުުމން ުނކުންނަ ފައިސާެގ )ދެހާސް( ރުފިޔާ  -/2,000މ ހަކަށް 
 އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ އަދަދެއްކަން.

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  5
ވަނަ މާއްދާގެ  72ޤާނޫނުގެ 

 )ށ(

އަމިއްލަ ފަރުދަކު ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ުކރިމަތިލައިފައިވާ 
    ނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ މ ހަކަށް އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދި

)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ިހސާބު ކުރުުމން ނުކުްނނަ ަފއިސާގެ އަދަދުގެ   -/2,000
 )ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާކަން. 0.5%

ރިމަތިލައިފައިވާ ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުން ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކު  6
    އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ މ ހަކަށް 

)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ިހސާބު ކުރުުމން ނުކުްނނަ ަފއިސާގެ އަދަދުގެ   -/2,000
 )ދޭއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާކަން. 2%
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އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  7
ވަނަ މާއްދާގެ  73ޤާނޫނުގެ 

 )ހ(

 .މާލ  ބަޔާނުގައި ިހމަނަންޖެޭހ ކަންކަްނ ހިމަނައިފައިވާކަމުެގ ޔަޤ ންކަން
ފައިވާ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެްނ ކެންޑިޑޭުޓ ކޮށް ،ފައިސާއާއި މުދާ ިހމެނޭގޮތަށް 1

 ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު.
 ޚަރަދުތައް ވަކިން އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ 2

 އެނގޭގޮތަށް އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު.
 ގޮތުގެ ތަފުސ ލު. ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދިއިންތިޚާބަށް ޚަރަދު 3
ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބާ ގުޅިގެން ކެންިޑޑޭޓަކު ޚަރަދުއިންތިޚާ 4

ތްތަކުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާއި އެ ަފރާ
 ދިން މިންވަރުގެ ތަފުސ ލު.

ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުޢާަމލާތްތައް އަންގައިދޭ ބޭންކް  5
 އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  8
ވަނަ މާއްދާގެ  73ޤާނޫނުގެ 

 )ށ(

ކެތި ކަމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާިއ ތަ
، އާއިއިންވޮއިސް، ސ ދާއިގުޭޅ ފައިސާެގ ރައަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުޫލމާތަކާ 

 ކަން.މިފަދަ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމާިއ ތަކެތި މާލ  ބަޔާނާއެކު ހުަށހަޅައިފައިވާ ބިލާއި،
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 ޖަދުވަލު 3

` 

 

 

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރ

 ބަލައިގަތުމާއި ޗެކްކުރުން  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ންޑިޑޭޓުންގެ މާލ  ބަޔާންތައް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެ 

 މާލ  ބަޔާން ބަލައިގަތުން  .1

އެ އިންތިޚާބެއްގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގައި ބުާނ މުއްދަތުގައި އިލެކްޝަންްސ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.ަތކުގައިވާ ކަންކަން ބަލައި ޗެކްއިގަނެ، އެ މާލ  ބަޔާންކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މާލ  ބަޔާންތައް ބަލަ

 ކުރުން ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމަތޯ ޗެކް މާލ  ބަޔާނާއެކު ހު  .2

މާލ  ބަޔާނާއެކު އަންަނނިވި ލިޔެކިޔުާމއި ތަކެތި ހުށަހަޅައިފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ،  ،މާލ  ބަޔާން ބަލައިގަތުމަށްފަހު
 ޓެވެ.ޗެކް ލިސް ގަިއވާ 4ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ މިކަން ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނ 

 ކުރުން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަތޯ ޗެކް މާލ  ބަޔާނުގައި ހިމަނަން .3

ފައިވޭތޯ ޔަޤ ންކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، މިކަްނ ޔަޤ ންކުރުމަށްޓަކަިއ ނައިނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަމާލ  ބަޔާނުގައި އަން
 ޓެވެ.ލިސް ޗެކް ގައިވާ  4ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުންކުރާނ 

 ކުރުން ލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ޗެކް ޤާނޫނ ގޮތުން ބަ  .4

ގެްނ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި، އެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކެންޑިޑޭޓުގެ މާލ  ބަޔާނުގައި، އިންތިޚާބާ ގުޅި
ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، މިކަން ޔަޤ ންކުރުމަށްޓަކަިއ ށްފައިވާ ގޮތަށްތޯ ބަލައި ޔަޤ ން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ

 ޓެވެ.ލިސް ޗެކް ގައިވާ  4ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުންކުރާނ 

  މާލ  ބަޔާންތައް ޗެކްކުރުން  ރއޮޑިޓަ އިންޓަރނަލް  .5

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހަާޅ މާލ  ބަޔާނާއެުކ ހުށަހަާޅ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގައި ހުރި ަކންކަން އިންޓަރނަްލ އޮޑިޓަރ 
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

 ފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން ޅައި ހުށަހަ  .6

ކުރުމަށްފަހު، ާމލ  ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަން އޮންނަ އެްނމެ ފަހު ތާރ ުޚ  ހުށަހަޅާ މާލ  ބަޔާންތައް ޗެކްންތިޚާބާ ގުޅިގެންއި
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނުން ، )ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކަމާ ުގޅޭ  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 30ހަމަވުމުން، ގިނަވެގެން 

 އަންަނނިވި ތަފުސ ލުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،މި ރިޕޯޓުގައިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-53/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             139 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

 

Elections Commission 
PA Complex, 5th Floor, Malé 
20307, Republic of Maldives 

T (960) 332 2241  
F (960) 332 3997 
www.elections.gov.mv 

18 

 

           ފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލ  ބަޔާންތަކާއި ހުށަނާޅާ ކެންޑިޑޭޓެއްެގ ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ .1
 . ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް ތަފުސ ލުމާލ  ބަޔާންތަކުގެ 

        ނުާވ ފައިޅައިހުށަހަަޅންޖެޭހ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން، ޅައިހުށަހަ .2
 .  ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް ތަފުސ ލުމާލ  ބަޔާންތަކުގެ 

ވަކިވަިކްނ  ތަފުސ ލުނުވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ރިހަމަ ފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން، މަޢުލޫމާތު ފުޅައިހުށަހަ .3
 އެނގޭގޮތަށް )ޗެކްލިސްޓާއެކު(

ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަްށ  ތަފުސ ލުފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫާނ ޚިލާފު މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ޅައިހުށަހަ .4
 )ޗެކްލިސްޓާއެކު(

މެދު ލ  ބަޔާނެއްނަމަ، އެ މާލ  ބަޔާނާފައިވާ މާލ  ބަޔާނަކ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވާ މާ ޅައި ހުށަހަ  .7
 ނުން ކަނޑައެޅުން މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކޮމިޝަ ޢަ 

 އް ހުށަހެޅި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓު ނުވަތަ އޮޑިޓަރާމެދުބަޔާންތަމާލ   ފުޤާނޫނާ ޚިލާ
މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، އެއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކޮމިޝަނުްނ ޢަ

  ވެ.ނިންމަންވާނެއެ

 ޤ ޤުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުން ޙު ޤާނޫނާ ޚިލާފު މާލ  ބަޔާންތައް އިތުރަށް ތަ  .8

ސަަލ ލަތްތަކުގައި، އެ މައްހާ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކުރުމަށް  ޤ ޤުޙުއިތުރަށް ތަ ގެ މައްސަލަމާލ  ބަޔާންތަކު ފުޤާނޫނާ ޚިލާ
 ކުރުމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޤ ޤުޙުއަށް ފޮނުވައި ތަމޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުރުމަށްފަހު، ކެންޑިޑޭޓާއި ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓާމެދު ފިޔަވަޅު  ޤު ޤ  ޙު ޤާނޫނާ ޚިލާފު މާލ  ބަޔާންތައް ތަ  .9
 އެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވުން 

ކޮށް، ކެންޑިޑޭޓާއި ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓާމެުދ ޤުޤ ޙުރަށް ތައިތު ކުގެ މަްއސަލަމާލ  ބަޔާންތަ ފުޤާނޫނާ ޚިލާ
އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި،  ލ ގަލް ސެކްޝަނުންލަތްތަކުގައި ހާޖިނާއ  މަްއސަލައެއް ހުށަހަޅަްނޖެހޭކަމަށް ފެންނަ 

 އެވެ.މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮުނވަންވާނެ އެ ކޮމިޝަނުން
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 ޖަދުވަލު 4

` 

 

 

 

 

 

 ރިޔާސ  އިންތިޚާބު 

ގެ މާލ  ބަޔާންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަތުމާއި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން
 ޗެކްކުރުން 

 
 

 ގެ މަޢުލޫމާތު:ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓު  /ކެންޑިޑޭޓު 
 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: އޭޖެންޓުގެ ނަން:
 ދާއިމ  އެޑްރެސް: ސް:ދާއިމ  އެޑްރެ

 ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ. ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ.
 ފޯނު ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރު:

 ލި ހައިސިއްޔަތު:ކުރިމަތި ކުރިމަތިލި ދާއިރާ:
 ގަޑި: ތާރ ޚާއި ހުށަހެޅި  ބަޔާން މާލ 
 

 ޗެކްލިސްޓު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ  ކޯޑިނޭޝަންސް ސެކްޝަނުންނެވެ.(
 

 ކޮމެންޓް / ހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަ
އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  1

       ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެމްޕްލޭޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
  .މާލ  ބަޔާން

  

   އިޤްރާރު އޭޖެންޓުގެ އިންތިޚާބ  ރަސްމ   ކެންިޑޑޭޓުގެ ކެންޑިޑޭޓާއި 2

އިވާ އެންމެހަިއ މުޢާމަލާތްތައް އަންގައިޭދ ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފަ 3
 .ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް

  

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުޫލމާތާއި ތަކެތިކަން  4
، ގުޅޭ ފައިސާގެ ރަސ ދާއިއަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަކާ 

 .މާިއ ތަކެތިމިފަދަ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުލާއި، ބި، އާއިއިންވޮއިސް

  

 

 ކޮމެންޓް  / ހިމަނަންޖެޭހ މަޢުޫލމާތު
   މަޢުލޫމާތު  އޭޖެންޓުގެ އިންތިޚާބ  ރަސްމ   ކެންޑިޑޭޓާއި 1
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އިފައިވާ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ޖަމާކުރަން ހުޅުވަ 2
 ޚާއްޞަ އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު

  

   ޚާއްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފުސ ލު 3

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭުޓ  ،ފައިސާއާއި މުދާ ހިމެނޭގޮތަށް 4
 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު 

  

 ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށްޓަކައި ތާއ ދު ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިޚާބުގައި 5
 ތަފުސ ލު ޚަރަދުތަކުގެ އެ އެނގޭގޮތަށް ވަކިން ޚަރަދުތައް

  

   ގޮތުގެ ތަފުސ ލު އި ފައިސާ ހޯދިރަދު ކުރުމަށްޓަކައިންތިޚާބަށް ޚަ 6

   ތަފުސ ލު  އެހ ގެ ލިބުނު އަތުން ފަރުދުންގެ ވަކިވަކި 7

   ތަފުސ ލު އެހ ގެ ލިބުނު ޝަޚުޞްތަކުން ޤާނޫނ  އެކިއެކި 8

   ތަފުސ ލު  އެހ ގެ ޕާޓ ން ލިބުނު ސިޔާސ   ސ ލުކުރާތަމް 9

ތާއ ދު  ބަށްއިންތިޚާ ތަކެތިން/  ފައިސާއިން އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުގެ 10
 ތަފުސ ލު ޚަރަދުގެ ކުރި ހޯދުމަށް

  

   ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދި ފައިސާގެ ތަފުސ ލު  11

   އަދާނުކުރެވި ހުރި ބިލުތަކުގެ ތަފުސ ލު 12

   ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު 13
 

 :ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު:
 ނަން: ނަން:
 މަޤާމު: މަޤާމު:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރ ޚު: ތާރ ޚު:

 
 ޗެކްލިސްޓު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ  ލ ގަލް ސެކްޝަނުންނެވެ.(

 

 ކޮމެންޓް  / ޤާނޫނު / މާއްދާ   #
އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލ  ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ  1

އިންތިޚާުބ  -އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ފަސްދޮޅަސް(  60 ބާއްވާތާ

ރިޔާސ  
އިންތިޚާބުގެ 
ވަަނ  16ޤާނޫނުގެ 
 މާއްދާ

  

އެ ކެންޑިޑޭޓެއްެގ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޮޑިޓަުރ  2
 އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލ  ބަޔާނަކަށް ވުން
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ރުމަްށ ގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ަޖމާކުއިންތިޚާބާ ގުޅޭ 3
ޑިޑޭޓުގެ ނަމުގައި ވަކި ޚާއްޞަ އެކައުންޓެއް ކެން

 ހުޅުވައިފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  67

  

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެްނޑިޑޭޓަކަށް ލިބޭ މާލ  އެހ   4
ބަލައިގަންނަންވާނ  ަހމައެކަނި އެ ކެންިޑޑޭޓަކު ނުވަަތ 

 އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ންމު ޤާނޫނުެގ ޢާ
ވަަނ މާއްދާެގ  68
 )ހ(

  

 ހައި އިންތިޚާބާ ގުޅިހެން ކެންިޑޑޭޓަކު ކުރާ އެްނމެ 5
 ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައްކަންވާނ ، ނުވަތަ އަގު 
        ،ދައްކައްކަންވާނ ، ނުވަތަ ޚަރަދުކުރަންވާނ 

އެ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ެއ ކެންޑިޑޭޓުެގ  ރަްސމ  
 އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓް

ންތިޚާބުތަކާބެހޭ އި
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  68
 )ށ(

  

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތ   6
ލައިފައިވާ އިންތިޚާބ  ކުރިމަތިއަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަުކ 

ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ 
ން )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގު  -/2,000މ ހަކަށް 

ހިސާބުކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ 
 އިތުރު ނުވާނެ އަދަދެއް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  69

  

އަމިއްލަ ފަރުދަކު ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު:  7
ވަނަ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 
 0.5 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ

 ނުވާނެ މިންވަރަށް(އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  72
 )ށ(

  

ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުން ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު:  8
ވަނަ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

 2މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ 
  އިތުރު ނުވާނެ މިންވަރަށް(އިންސައްތައަށްވުރެ

  

މާލ  ބަޔާނުގައި ހިމަނަންެޖހޭ ކަންކަްނ  9
 ހިމަނައިފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ހ(

  

އިންތިޚާބާ  ،ފައިސާއާއި މުދާ ިހމެނޭގޮތަށް 1 
ގުޅިގެން ކެންިޑޑޭޓު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 

 ތަފުސ ލު

  

ތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި އިން 2 
    ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް 

 އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު 

  

އިންތިޚާބަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ  3 
 ގޮތުގެ ތަފުސ ލު ހޯދި
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ބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާ 4 
ންކުރުމަށްޓަކައި ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބޭނުޚަރަދު

         ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާއި 
 އެ ފަރާތްތަކުން ދިން މިންވަރުގެ ތަފުސ ލު

  

ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ  5 
މުޢާމަލާތްތައް އަންގައިދޭ ބޭންކް އެކައުންޓުެގ 

 ސްޓޭޓްމަންޓް

  

 މަޢުލޫމާތާިއ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ 10
ުގޭޅ ތަކެތިކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަކާ 

މިފަދަ  ބިލާއި،، އާއިއިންވޮއިސް، ފައިސާގެ ރަސ ދާއި
 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމާިއ ތަކެތި ހުށަހެޅުން 

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ށ(

  

ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާިއ  ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  11
ތަކެތިކަން އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިޤްރާރުގައި 
ކެންޑިޑޭޓާއި އެ ކެންިޑޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  

 އޭޖެންޓް ސޮއިކޮށްފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ނ(

  

 
 :ގެ އިސްވެރިޔާސެކްޝަނު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު:

 ނަން: ން:ނަ
 މަޤާމު: މަޤާމު:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރ ޚު: ތާރ ޚު:

 
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް:

 މާލ  ބަޔާނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
 
 
 
 
 
 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ:
 ނަން:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:
 ތާރ ޚު 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-53/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             139 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

 

Elections Commission 
PA Complex, 5th Floor, Malé 
20307, Republic of Maldives 

T (960) 332 2241  
F (960) 332 3997 
www.elections.gov.mv 

23 

 

 
 ޤާނޫނ  ލަފާ:

 

















 ލ ގަލް ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން
 ނަން:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:
 ތާރ ޚު 

 

 ކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް: ސެ 
 

  ނަން:
  ސޮއި:
  ތާރ ޚު:
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`  

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބު 

ބަލައިގަތުމާއި   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެ މާލ  ބަޔާންތައްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން

 ޗެކްކުރުން 

 ގެ މަޢުލޫމާތު:ޚާބ  އޭޖެންޓު ރަސްމ  އިންތި  /ކެންޑިޑޭޓު 
 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: އޭޖެންޓުގެ ނަން:
 ދާއިމ  އެޑްރެސް: ދާއިމ  އެޑްރެސް:

 ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ. ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ.
 ފޯނު ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރު:

 ލި ހައިސިއްޔަތު:ކުރިމަތި ކުރިމަތިލި ދާއިރާ:
 :ގަޑި ތާރ ޚާއި ހުށަހެޅި ބަޔާން މާލ 

 ޗެކްލިސްޓު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ  ކޯޑިނޭޝަންސް ސެކްޝަނުންނެވެ.(
 

 ކޮމެންޓް  / ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެްނ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަުނން  1

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެމްޕްލޭޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލ  ބަޔާން 
  

   އިޤްރާރު އޭޖެންޓުގެ އިންތިޚާބ  ރަސްމ   ިޑޑޭޓުގެކެން ކެންޑިޑޭޓާއި 2

ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ މުޢާމަލާތްތައް އަންގަިއދޭ  3
 ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް

  

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތިަކން  4
، ގުޅޭ ފައިސާގެ ރަސ ދާއިކާ އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަ

 މިފަދަ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި އާއި، ބިލާއި،ިއްނވިޮއސްް

  

 

 ކޮމެންޓް / ހިމަނަންޖެޭހ މަޢުޫލމާތު
   ކެންޑިޑޭޓާއި ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓުގެ މަޢުލޫމާތު  1

ިއވާ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުޅުވައިފަ 2
 ޚާއްޞަ އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު

  

   ޚާއްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފުސ ލު 3
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 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޭޑޓު ،ފައިސާއާއި މުދާ ހިމެނޭގޮތަށް 4
 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު 

  

އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް  5
 ން އެނގޭގޮތަށް އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލުވަކި

  

   ގޮތުގެ ތަފުސ ލު އިންތިޚާބަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދި 6

   ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ލިބުނު އެހ ގެ ތަފުސ ލު  7

   އެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚުޞްތަކުން ލިބުނު އެހ ގެ ތަފުސ ލު 8

    އެހ ގެ ތަފުސ ލު ތަމްސ ލުކުރާ ސިޔާސ  ޕާޓ ން ލިބުނު 9

 ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން / ތަކެތިން އިންތިޚާބަށް ތާއ ދު 10
 ހޯދުމަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ތަފުސ ލު

  

   ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދި ފައިސާގެ ތަފުސ ލު  11

   އަދާނުކުރެވި ހުރި ބިލުތަކުގެ ތަފުސ ލު 12

   ކުރި ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދުކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޚަރަދު 13
 

 :އިސްވެރިޔާ ނުގެސެކްޝަ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު:
 ނަން: ނަން:
 މަޤާމު: މަޤާމު:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރ ޚު: ތާރ ޚު:

 ޗެކްލިސްޓު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ  ލ ގަލް ސެކްޝަނުންނެވެ.(
 

 ކޮމެންޓް / ޤާނޫނު / މާއްދާ   #
ަކމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ާމލ  ކަން 1

އިންތިޚާުބ  -އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)އެކާވ ސް(  21ބާއްވާތާ 

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ހ(

  

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ަރޖިސްޓަރ   2
ލ  ބަޔާނަކަްށ ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާ

 ވުން

  

ގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ަޖމާކުރުމަްށ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ 3
ވަކި ޚާއްޞަ އެކައުންޓެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމުގައި 

 ހުޅުވައިފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  67
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ހ  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެްނޑިޑޭޓަކަށް ލިބޭ މާލ  އެ 4
ވަތަ ންނަންވާނ  ހަމައެކަިނ އެ ކެްނޑިޑޭޓަކު ނުބަލައިގަ

 އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  68
 )ހ(

  

 ހައި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރާ އެްނމެ 5
ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައްކަންވާނ ، ނުވަތަ އަުގ 

       ،ކަންވާނ ، ނުވަތަ ޚަރަދު ކުރަންވާނ ދައްކައް
އެ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ެއ ކެންޑިޑޭޓުެގ  ރަްސމ  

 އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  68
 )ށ(

  

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތ   6
އިވާ އިންތިޚާބ  އަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަުކ ކުރިމަތިލައިފަ

ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ 
)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުްނ  -/2,000މ ހަކަށް 

ހިސާބުކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ 
 އިތުރު ނުވާނެ އަދަދެއް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  69

  

އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު:  އަމިއްލަ ފަރުދަކު ދޭ 7
ވަނަ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

 0.5މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ 
 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ މިންވަރަށް(

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  72
 )ށ(

  

އަދަދު:  ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުން ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  8
ވަނަ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

              މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ 
 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ިމންވަރަށް( 2

  

މާލ  ބަޔާނުގައި ހިމަނަންެޖހޭ ކަންކަްނ  9
 ހިމަނައިފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

އްދާެގ ވަަނ މާ 73
 )ހ(

  

އިންތިޚާބާ  ،ފައިސާއާއި މުދާ ިހމެނޭގޮތަށް 1 
ގުޅިގެން ކެންިޑޑޭޓު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 

 ތަފުސ ލު

  

އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި  2 
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް އެ 

 ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު

  

ދު ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ރަ އިންތިޚާބަށް ޚަ 3 
 ގޮތުގެ ތަފުސ ލު ހޯދި

  

ބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާ 4 
ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު
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        ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާއި 
 އެ ފަރާތްތަކުން ދިން މިންވަރުގެ ތަފުސ ލު

ވާ އެންމެހަިއ ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައި 5 
މުޢާމަލާތްތައް އަންގައިދޭ ބޭންކް އެކައުންޓުެގ 

 ސްޓޭޓްމަންޓް

  

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާިއ  10
ުގޭޅ ތަކެތިކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަކާ 

މިފަދަ  އާއި، ބިލާއި،އިންވޮއިސް، ދާއިފައިސާގެ ރަސ 
 މާިއ ތަކެތި ހުށަހެޅުން އެންމެހައި ލިޔެކިޔު

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ށ(

  

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާިއ  11
ތަކެތިކަން އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިޤްރާރުގައި 
ކެންޑިޑޭޓާއި އެ ކެންިޑޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  

 ށްފައިވުންއޭޖެންޓް ސޮއިކޮ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ނ(

  

 

 ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު:
 ނަން: ނަން:
 މަޤާމު: މަޤާމު:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރ ޚު: ތާރ ޚު:

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް:
 

 މާލ  ބަޔާނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:












 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ:
 ނަން:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:
 ތާރ ޚު:
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 ޤާނޫނ  ލަފާ:
 

















 ލ ގަލް ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން
 ނަން:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:
 ތާރ ޚު:

 

 ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް: 
 

 

  ނަން:

  ސޮއި:

  ތާރ ޚު:
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 ޖަދުވަލު 5

` 

 

 

 

 

 

 

 )އިންތިޚާބުގެ ނަން(
 ރިޕޯޓު  ޞާ ލާ ޚު ގުޅޭ  ތަކާ މާލ  ބަޔާން 

 
 ފައިނުވާ މާލ  ބަޔާންތައް ޅައި ފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކާއި، ހުށަހަ ޅައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ  .1

  ދަދު:އަފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކުެގ ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ 1.1
  ދަދު:އަޔާންތަކުގެ ފައިނުވާ މާލ  ބަޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ 1.2
 ލު:ފުސ ފައިނުވާ މާލ  ބަޔާންތަުކގެ ތަޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ 1.3
 ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #

 ނަންބަރު
 ދާއިރާ  ހައިސިއްޔަތު

  
 
 
 
 
 

    

 ޔާންތައް ފައިނުވާ މާލ  ބަ ޅައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަ  .2
  ދަދު:އަފައިވާ ާމލ  ބަޔާންތަކުގެ ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަ 2.1
  ދަދު:އަފައިނުވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަ 2.2
 ތަފުސ ލު:ވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ފައިނުޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަ 2.3
 ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #

 ނަންބަރު
ވާ ފައިޅައިހުށަހަ ދާއިރާ  ހައިސިއްޔަތު

މަޢުލޫމާތު / 
 ތަކެތި 
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 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ މާލ  ބަޔާންތައް  .3
  ދަދު:އަމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ  3.1
  ދަދު:އަމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ  3.2
 ތަފުސ ލު:މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ  3.3
 ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #

 ނަންބަރު
ފުރިހަމަނުވާ  ދާއިރާ  ހައިސިއްޔަތު

 މަޢުލޫމާތު
  

 
     

 މާލ  ބަޔާންތައް  ފު ޤާނޫނާ ޚިލާ  .4
  ދަދު:އަމާލ  ބަޔާންތަކުގެ ފު ނޫނާ ޚިލާޤާ 4.1
  ތަފުސ ލު:މާލ  ބަޔާންތަކުގެ  ފުޤާނޫނާ ޚިލާ 4.2
 ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #

 ނަންބަރު
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ދާއިރާ  ހައިސިއްޔަތު

 ހުރި ކަންކަން 
  

 
 

     

 
 ވައްޒަފު:ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މު  ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފު:

 ނަން: ނަން:
 :މުމަޤާ :މުމަޤާ

 ސޮއި:
 

 ސޮއި:

 :ޚުތާރ  :ޚުތާރ 
     

 ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް: 
 

  ނަން:
 ސޮއި:
 

 

  :ޚުތާރ 
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 .މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .3

_____________________ 
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