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 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 51ބާބު  

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާކަންތައް، އުސޫލުތައް އަދި ހުށަހެޅުން() އެއްވަނަ ބައި 

   

 ޕްރޮކިއުމަންޓުން ދައުލަތުގެ
 ހާސިލުކުރަންބޭނުންވާ

 .ކަންތައް

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި  ދަުއލަުތގެ ބާބުގެ މަޤްޞަދަކީ މި )ހ(  1
 އަމަލުކުރާއިރު އެކަމުން:

ހާމަކަމާިއ އަދި  ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިޕްރޮކިއުމަންޓު (1)   
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައިއެކު  ކަން ޔަޤީން ކޮށްދިނުމާއިޒިންމާދާރު

 ން ރު ހިފެހެއްޓުމައުލޫމާތުގެ ސިއް

ކުރެވެނީ ވާދަވެރި މާހައުލެއްގެ ތެރެއިން ހޭދަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ (2)   
އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައިތޯ ޔަޤީން ، ގޮތުން އެންމެ ފައިދާުހރިސޯދީއިޤްތި

 ކުރުން، އަދި 

މެދުގައި ހަމަަހމަކަމާއި  )ބީލަންވެރިްނ( ގެބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާްތތަކު (3)   
ުފރުޞަތު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމަށް  އަދި

 .އިތުރު ކުރުން

   

ޒިްނމާދާރު ގޮތެއްގައި، އެންމެ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާީނ ޕްރޮކިއުމަންޓް )ހ( 2 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލްތައް
މެ ަފއިދާހުރި، ވާދަވެރި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހާމަކަން ބޮުޑ، އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެން

 . ގޮތެއްގައެވެ
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ޤައުމިއްޔަތާއި، ނަސްލާއި، ދީނާއި،  ގެ )ބީލަންވެރިްނ(ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް )ށ(  
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މި ބާބުގައި  ކުރުމަކުން ޖިންސުގެ ތަފާތު

މަނައެއް  ބީލަމުގައި ބަިއވެރިވުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތެއް ނޫން ގޮތަކަށް
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

   

ޕްރޮކިއުމަންޓު މަސައްކަތްކުރާ 
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ 

ނޑު:  މިންގަ

ޕްރޮކިއުމަންޓު މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަމަލުތައް  )ހ( 3
 :ނީބަހައްޓަންވާ 

 

 

ޞަުދތަކާއި އާންމު މަސްލަހަތަށާއި އަިދ މިާބބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޤް (1)  
 އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ރަނގަޅު  ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެއްގޮތަށް (2)   
ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ފަރުވާތެރިކަމާއި  މަޤްޞަދުގައި،

މީހަކު  ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ، ޅަށްގަނވެންއޮތް އެންމެ ރަކުރެ
 .ރާނެ ފަދައިންނެވެއެމަސައްކަތެއް ކު

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަަކްށ )ބީލަންވެރިްނނަށް( ހަމަހަމަ ަކމާއެކު،  (3)   
ވާދަވެރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދާއިދިނުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ވަޒީފާގެ 

 ވާޖިބް އަދާކުރުން. 

ފައިވާ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުްނނުކުރުމާއި އަދި މަޤާމުގެ ސަބަބުންިލބި (4)   
ގެން ތިމާމެަންށ ނުވަތަ ށްމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮހަމައުލޫމާތު ނަ

މަސައްކަތްނުކުރުްނ ނުވަތަ  ޯހދާދިނުމަށްއެހެންފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް 
 .ންދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ގެއްލުމެއް ދޭން މަސައްކަތް ނުކުރު

ކިއުމަންޓާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ނުވަތަ ޕްރޮ (5)   
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެއްެވސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ނުވަތަ 

 ބާރު ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އެމީހާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ގުޅުންހުރި  (6)   
ކަމެއް  ކަންކަމުގައި އަދި އެމީހާގެ ައމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ގުޅުންހުރި 

 ނެ ފަދަ ކަންކަމުން ުދރުހެލިވާންވާނެއެވެ. ދާކުރިމަތިވެ

ކަރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގުމާއި އަދި އެކަމަށް މަގުފަހިވާފަދަ  (7)   
އަމަލެއްކުރުމާއި، ގުޅިގެން ސިއްރުންކުރެވޭ ކަންކަމާއި، ބާރުގެބޭނުން 

ސައްކަތް ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމާއި އަދި މަޖުބޫރު ކުރުވުން ނުވަތަ މަ
 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ކަމެއްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން ފަދަ 

 

 

ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ )ބީލަންެވރިންގެ(  ޕްރޮކިއުމަންޓު (8)  
ސިއްރު ހިފަހައްޓައި މަޢުލޫމާތާއި، ބީލަމުގެ އެންމެަހއި މަޢުލޫމާތެއްގެ 

 ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  އެ ބީލަމެއްގެ ލަެމއްގައިހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީއާންމުކޮށް  )ށ(  

 .ނުވާނެއެވެ ވެގެން އްޒަފުން ބައިވެރިވަމުޕްރޮކިއުމަންޓު 

 :މި ގަވާއިދުގައި އިތުރު ގޮތަކުން ބޭނުން ނުާވނަމަ )މާނަ ނުކުރެޭވނަމަ( )ނ(  

އި ޕްރެކްޓިސަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާ ގޮތުންނާ ވްސިއެކޮ" (1)   
 ބަޔަކަށް، މީހެއްގެ ނުވަތަ ބަޔެއްގެުނވަތަ  މީހަކަށްއަދި ނުސީދާގޮތުން 

އްަކއިގެން މުދަލަށް ގެއްލުންދީ ނުވަތަ ެގއްލުންދޭނެ ކަމުގެ ބިރު ދަ
އެކޮންޓްެރކްޓެއް  ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ

 ވެ.ބަޔަކަށް ހުަރސްއެޅުމަށެތަންފީޒުކުރުމަށް އެ

ބީަލމުގައި  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،" ޕްރެކްޓިސަސް ވް"ކޮލޫސި (2)   
ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން ނުވަަތ ފަރާތްތަކަކުން ގުޅިގެން 

 ންދަެވރިކަވާ ،އިއޮޅުވާލުމާ އެނގިގެން ނުވަތަ ނޭނގި މުއައްސަސާއަކަށް
ނޑައެޅުމާ، އެ އަގު  ބީލަމެއްގެ ދާ ގޮތަކަށްގެއްލި ވަކިގޮތަކަށް އް ބީލަމެކަ

 ވެ.ނިންމުަމްށ މަސައްކަތް ކުރުމަށެނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް 
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ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ، އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް" ޕްރެކްޓިސަސް  ކޮރަޕްޓް" (3)   
މަރުހަލާތަކަށް ނުވަތަ ޮކންްޓރެކްޓް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ 

އެއްޗެއް އަގެއްހުރި މުއައްޒަފުގެ އަމަލުތަކަށް ނުފޫުޒފޯރުވުމުގެ ގޮތުން 
ސީދާ ނު ސީދާގޮތުންނާއި ނުވަތަ، ލިބިގަުތމާއި، ހުށަހެޅުމާއިދިނުމާއި، 

  ށެވެ.ގޮތުން އެހީތެރިވުމަ

އެވަނީ، ނުފޫޒުގެ " ކަމަށް ބުނެފައި ލެންޓް ޕްރެކްޓިސަސްއު"ފްރޯޑި (4)   
ބޭނުންކޮށްެގން ޕްރޮކިއުމަންޓު މަރުހަލާގައި ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ތަންފީޒު 

 މަޢުލޫމާތު އޮޅުވާލުމާއި، މަޢުލޫމާތަށް އުނިިއތުރު ގެނައުމަށެވެ.ކުރުމުގައި 

 އޮބްސްޓްރަކްޓިވް ޕްރެކްޓިސަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ؛ (5)   

ހެއްކެއް ނައްތާލުމާއި އަދި ދޮގުހެދުމާއި،  ލައިގެން ގަސްތަކާއިހ.     

 ބަދަލު ގެނައުމާއި، ކަމެއް ފޮުރވުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަށް ދޮގު
 ތަހުގީގެއްލޫމާތު ދިނުމާއި ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ މައު

ލަސްވާނޭފަދަ އަމަލުތައް ހިންގުމާއި އަދި ތުހުމަތު ކުރެވިގެން 
ސިވް ނުވަތަ ކޮލޫސިވް އެފްރޯޑްލަންޓް، ކޮ، ޓްއުޅޭ ކޮރަޕް
މާއި އަދި ބިރުދެއްކުމާއި، ހިންގު ފަދަ އަމަލެއް ޕްރެކްޓިސް

މަޢުލޫމާތެއް ށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ރުޅިއެރުވުމާއި ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކަ
 މަށްހާމަކުރުބިރުދައްކައިގެން އެ މަޢުލޫމާތެއް  މަކުރުމުގައި ހާ

 ވެ.ށެޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ދަތިކުރުމަޙްތަ މާއިޅުހުރަސްއެ
 އަދި

ތަޙްޤީޤު މި ބާބުގައި ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުން ށ.      

ތަ ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއް ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުވަ
 ބެލުމުގައި ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ.
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 ސަރުކާރުގެ" ގެ މާނައަކީ އިންޓަރެސްޓް އޮފް "ކޮންފްލިކްޓް (6)   
ކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހަވާލުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ  ވައްޒަފަކާއިމު

، ކަންަތއްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ހަތާއިމަސްލަ އަމިއްލަ އެމީހެއްގެކަމަކުން 

ތް ގުުޅމެއްއޮތް ގާނުަވތަ  )ކްޯލޒް ރިލޭޓިވް( އެމީހަކާއި ތިމާގެ  ނުވަތަ
މީހަކަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުްނ ފައިދާ )ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް( 

 ކުރާކަންތައްތަކެވެ.

ރިއެއް، ދަ ، "ކްލޯޒް ރިލެޓިވް" ގެ މާނަ އަކީ ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭމީހާ (7)   
ނޑު ނުޑއެއްބަފާ، އެއްބަފާ ،އެއްބަ މީހެއް، މައިްނބަފައިްނ ނުވަތަ  އެއްބަ

ނޑު ، އެއްބަފާ ،ދޮންދަރިއެއް، ކައިވެނިކޮށްގެްނ އުޅޭމީހާގެ އެއްބަ

ނޑުއެއްބަފާ   ނެވެ.މީހެއް ނުވަތަ އޭނާގެ މައިންބަފައިން އެއްބަ

ތިމާގެ މީހުންނާިއ ޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާތްކްލޯޒް އެސޯސިއޭ (8)   
އެމީހަކާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ، އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފިޔަވާ

 ވެ.ށެފަރާތްތަކެ

        

ބައިވެރިވާ  ބީލަމުގައި
ފަރާްތތަކުގެ )ބީލަންވެރިން( 
 ޢަމަލު ބަހައްޓަންވީ ގޮތް: 

 ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ )ބީލަންވެރިން( އަމަލުތަްއ  )ހ( 4
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހެދިފައިވާ  ( 1)   
ކޮންޓްރެކްޓާއި އަދި އެހެނިެހން ލިޔުންތަކަށް ަބލާ މިާބބުގައި 

 އަދި، ންބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވާޖިބުތައް ފުިރހަމައަށް އަދާކުރު

ންޓް، ލައު ކޮރަޕްޓް، ފްރޯޑި ( ގައިވާ 3އްދާގެ )ވަނަ މާ 3މިބާބުގެ  ( 2)   
ކްޓިވް އަމަލުތައް ނުކުރުމާއި އަދި ނުވަތަ އޮްބސްޓްރަ އެސިވްކޮ، ވްޝިކޮލޫ

 ނުވާ ގޮތަށެވެ.މަގުފަހި އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރުމަށް
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މިބާބަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
 ފަރާްތތައް 

މާއްދާގެ މި ހާ ޕްރޮކިއުމަންޓްަތކަކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭުނންކޮށްގެްނ ހިންގާ ހުރި )ހ( 5
 އެވެ.ިމބާބުގައިވާ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުަރން ޖެހޭނެ )ށ( ގައިވާ ހާލަތެއް ފިޔަވައި

ގައިާވގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކަންކަމުގައި މިބާބުދިފާއީ  )ށ(  
ކޮންމެހެްނ  ކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޢާްނމު މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިޢަމަލުކުރެވޭނީ 

  ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެެވ.ިމނިސްޓަރ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް 

   

ކާއިއެކު ނުަވތަ ބައިނަލްއަގުވާީމ ކަދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭރު ޤައުމަކާއި ނުވަތަ ޤައުމުތަ )ހ( 6 ބައިނަލްއަގުވާމީ ވާޖިބުތައް
ނަމަ ވާޚިލާފުބުގައިވާ މާްއދާއެއް މިބާޖަމިއްޔާއަކާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާއި 

އެނޫން އެހެްނ . އެއްަބސްވުމެއްގައިވާ މާއްދާއަކަށެވެ އެއިސްކަންދޭންޖެހޭނީ 
ކަންކަމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭީނ 

 މި ބާބުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

   

އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުގެ 
ގާ އުމްރާނީ ފައިސާގައި ހިން

 އް ކުރުމާއިތަތްމަސައްކަ
ތަްނތަން  ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ

 ހަވާލުކުރުން ހިންގުމަށް

ގެން ހިންގާ ރީހެބިލިޓޭޝަްނ ށްއަމާޒުކޮ އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ޕްރައިވެޓް )ހ( 7
މަސައްކަތްތަކާއި، އުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހިންގުމާއި 

 ކޮންޓްރެކްޓްދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގުމާއި، އަގުބޮޑު ތަކެތި ހޯދުމުގެ ދައުލަތުގެ މު
 ހާޞިލުކުރަން އަށްމާއްދާ  ވަނަ 4 އިން މާއްދާ ވަނަ 1 މި ާބބުގެ ންވާނީކުރަ ހަވާލު

ނޑައަޅާފައިވާ އަމަލުކުރަން އުޫސލުތަކާއި ކަްނތައްތަކާއި ބޭނުންވާ  ގޮތްތަކުގެ ކަ
 .މަތިންނެވެ

ގަިއ ތިންވަަނބައި ބާުބގެިމ ހ( އަށް ޢަަމލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި މާއްދާގެ ) )ށ(  
 ޭބނުންުކރެވިދާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތައް

   

ގައިޑްލައިންސް، 
 އަދި ސަރކިއުލަރ
 ދެންނެވުންތައް 

މާއްދާތައް އިތުރަށް މާނަކުރުމާއި އަދި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް  ބާބުގެމި )ހ( 8
 މިނިސްޓަރަށްއް ދެންނެވުންތަންޓު ގައިޑްލައިނާއި، ސާކިއުލަރ އަދި ޕްރޮކިއުމަ



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 
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 ނެއެވެ.ނެރެވިދާ

 

 

  ދެވަަނބައި

  

 

 ަގނޑު އޮނި  އިދާރީ ިހްނގުމުގެ

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަން   

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ 
 ސެކްޝަނެއް ޤާއިމުކުރުން

ގޮތުން މިބާބުގައި ބުނެވިފައިވާ  ކުރުމުގެ ޒު ޓް ޕޮލިސީއާއި ޤަވައިދު ތަންފީޕްރޮކިއުމެން )ހ( 9
ފް ފިނޭންސް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮ "ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަން"

 .ޓެރެޜަރީގައި ޤާއިމު ކުރަންޖެހޭ ނެއެވެ

، ކަންހިނަގމުންދާގޮތް ބެލުމާއިޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ ޕޮލިސީއާއި، ޤަވާއިދާއި،  )ށ(  

ފަންނީކަންކަން ، ކުރާގޮތާއި ޑްސަސްޕެން ކުރާގޮތާއިއެޕީލް، ރިވިއުކުރުމާއި
މަންޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ތަރައްޤީކުރުމާއި ޕްރޮކިއު

 ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މިބާބުގެ މަޤްޞަދުތައް ާހޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް  )ނ(  
ނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތައް ނުވަތަ އެނޫންެވސް ފަންނީ އައު ކޮމިޔު

ކުރުމަށް ގައި ބޭނުންއެކަމެއްގެ އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތުހޯދުމާއި ހޯދުންތައް 
 .ލަފާދިނުން

   

ޕޮލިސީ ޕްރޮކިއުމެންޓް 
 ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

މު ހާލަތްތައްފިޔަވައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ( ގައިވާ އާންށވަނަ މާއްދާގެ ) 9މި ޤަވާއިދުގެ  )ހ( 51

 ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ:



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 
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 ޕޮލިސީ މަސައްކަތް 

ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއާއި ގުޅުންހުރި އެހެން  (1)   
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އި ަދއުލަތަށާހުރިހާ ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން 

 .ލަފާދިނުން

ހިނގާގޮތާއި، ިހންގުމުގެ ެފންވަރު  މަސައްކަތް ގެޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމަންޓް (2)   
 ބެލުމާއި ގެންނަްނފެންނަ އިސްލާީހ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ ލަފާދިނުން.

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާއިބެހޭ  މަޢުލޫމާތާއި ިރޕޯރޓް  (3)   
ެގ އެހެން ދަުއލަތުޖެ ހިނދެއްގައި މާއި އެ މަޢުލޫމާތު ބޭުނންވެއްއެއްކުރު

 އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުން. މަސައްކަތްތަކަށް

 ގަވައިދާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް 

ދައުލަތަށް ބޭުނންވާ މުދަާލއި ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި މަސައްކަތް  (4)   
ންޓާއި ބެހޭގޮތުން އަަމލުކުރާނެ ޕްރޮކިއުމަފަރާތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ނެކުރާ
ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ތައް ންދެނެވުސަރކިއުލާތަކާއި  ތްތަކާއިގޮ

 އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން.

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގަިއ އާންމުކޮށް ޭބނުންކުރާނެ ބީލަންފޮްތ  (5)   
ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ބީލަމުގަިއ ބޭނުންކުރާނެ ެއހެނިހެން ިލޔުންތައް 

ކުރުމާއި އަދި މި ލިޔުންތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތުގައި ތައްޔާރު
 ބޭނުންކުރުމަށް ދައުަލތުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކަށް ލާޒިމު ކުރުވުން. 

ބިޑު ކުރުމަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކަރުދާސްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ 
 މުއައްސަސާތަކުން ޕްރޮކިއޯމަންޓުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  ެއހެނިހެން

 ކަރުދާސްތައް ދޫކުރުން؛

 ހިނގާގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 
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 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް

 

ގެ ކަންކަން ކުރިއަްށގެންދަީނ މުއައްސަސާތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓު ދައުލަތުގެ (6)  
 ބެުލން؛މި ބާބުގައިވާގޮތަްށތޯ 

ކުކުރެވޭ ފައިވާކަމަށް ޝައް ޚިލާފުވާ ަކންތައްަތކާއި ޚިލާފުވެ ބާބާއިމި  (7)   
ކަންތައްތައް އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ބަޖެޓާއި އަދި އެކަމެއް ހިންގާ 
ބަލަހައްޓާ ފަރާްތތަކަށާއި ޤާޫނނީގޮތުން މިފަދަކަްނތައްތައް ަބލަންޖެޭހ 

 ފަރާތްތަކަށް އެންގުން. 

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތެއް ރިވިއުކުރުމާއި، އެޕީލްކުރުމާއި، ސަސްޕެންޑް  (8)   
ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު 4މިބާބުގެ ކުރުމުގައި 

 ކުރުން.

ވަނަ  61 ޕްރޮކިއުމަންޓާއިގުޅޭ އިދާރީ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި މި ާބބުގެ (9)   
 މުސްތަޤިއްލުވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި  63މާއްދާއިން 

ށް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ރިވިއު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމާއި އަދި އެކޮމެޓީއަ
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިނުވޭގޮތަށް ަސސްޕެންޑް  (51)   
 ކުރެވިފައިވާ ބީލަމުގައި ބައިވެރިާވ ފަރާތްތަކުގެ )ބީލަންވެިރންގެ( ލިސްޓް

 .ބެލެހެއްޓުން

ގެ މުތަރައްޤީ ކުރު ފަންނީ ޤާބިލުކަންޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ދާއިރާގެ 
 މަސައްކަތް

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ  (55)   
 ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުަޞތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި ތަރައްޤީކުުރން.

 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެްއޓުމާއި ފޯރުކޮްށދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ބެލެހެއްޓުމުގެ  ތަފާސްހިސާބު ރައްކާކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި (52)   
ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮްށ ބެލެއްހެއްޓުމާއި، ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ 
ޕްރޮކިއުމަންޓް ފުރުޞަތުތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  11 ސަފުހާ   

 
 

  މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 ހުއްދަދިނުން  ށްމަސައްކަތަ ދި ޕްރޮކިއޯމަންޓްގެ ކޮމެޓީތަކާއި އަޓެންޑަރ  ،އިނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާ 

ޕްރޮކިއޯމަންޓްގެ 
 މަސައްކަތްަތކަށް

ހުއްދަދޭ   މާއި ހުއްދަދިނު
  ފަރާްތތައް 

ތިރީގައިވާ މަރުހަލާތަކުގައި  ގައިމަސަކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުޕްރޮކިއޯމަންޓްގެ  )ހ( 55
 ނެއެވެ.ވާހޯދަން ރިން އެހުއްދައެއް އެަކމެއް ކުރުމުގެ ކު ފަރާތަކުންހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ 

  އި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގަބީލަން ފޮތާިއ، އިޢުލާނާއި،  (5)   
ޝޯޓްިލސްޓާއި، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަުކގެ )ބީަލންވެރިންގެ( 

 ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް 

 އެއް މަރުހަލާއެއްގެ ބީލަމެއްގެ އިވެލުއޭޝަްނ ރިޕޯރޓް،  (2)   
އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު ައނެއްަމރުހަލާއެއްގެ ބީލަން ހުޅުވާނަމަ، 

ނެގޯޝިއޭަޝން ނުވަތަ ބީލަމުގެ ، ކުރީމަރުހަލާގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް
 ލިޔުން އަދި ރިކަން އަންގާދޭބީލަމެއް ޤަބޫލުކު

ކޮންޓްރެކްޓަށް ބަދަލުގެނަުއން ނުވަތަ ކޮންޓްރެްކޓެއް ބާިތލް ކުރުމުގެ  (3)   
 ކުރިން

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތްތައް 5) )ނ(ގެވަނަ މާއްދާގެ 33މި ބާބުގެ  )ށ(   (ގައިވާ ތާވަލުގައި ކަ
 ޕްރޮކިއޮ ކުރުމުގެ މާއި، ކުއްލިހާލަތެއްގައި ޕްރޮކިއޮ ކުރުފިޔަވައި، އެއްފަރާތަކުން 

ހޯދުމަށް ިމބާބުގައި ުބެނވިފައިވާ ގޮތްތަކުގެ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާީނ ހުއްދަ
 ވެ.މަތިންނެ

ވަނަ މާއްދާގައި  5ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ާބބުގެ  )ނ(  
ބުނެވިފައިވާ މަރުހަލާތަކުގައި ހުއްދަދިނުމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް މިބާބުގައި 
ބުނެވިފައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިްނ ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ 

 އެކެވެ. ޒިންމާ



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  12 ސަފުހާ   

 
 

  ހުއްދަދެވޭނެ ފަރާތްތަކަކީ: )ރ(  

ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ދެިވފައިވާ  ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރޒިންމާދާރު  (5)   
އޭނާގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ހުއްދަކުރެވޭނީ 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑަށެވެ.5ޖަދުވަލް   ގައި އޭނާއަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެ މަީތން އެކުލަވާލެވިަފއިވާ އެ 53މިބާބުގެ  (2)   
އޮފީހެއްގެ ޓެންޑަރ ކޮމެީޓއަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް 

ގައި ޓެންޑަރ ކޮމެޓީން ހުއްދަދިނުމަށް 5ހުއްދަކުރެވޭނީ ޖަދުވަލް 
ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑަށެވެ  ؛ކަ

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ެނޝަނަްލ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން 12މިބާބުގެ  (3)   
ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ހުއްދަކުރެވޭނީ ޖަދުވަލް 

ނޑައެޅިފައިވާ 1 ގައި ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ހުއްދަދިނުމަށް ކަ
 ؛މިންގަޑަށެވެ

ލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ނެޝަނަ
އެބޯޑު  އުފެއްދުމާއި

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް.

ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތަށް ހުއްދަދޭ އެންމެ މަތީ ަފރާތަކީ ނެޝަނަލް ދައުލަތު )ހ( 52
ޓެންޑަރ ބޯޑެވެ. ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ އިދާރީ ކަންަތއްތައް ބަލަހައްާޓނީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.

 އެދި ހޯދުމަށްދަ ހުއްޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ަމސައްކަތަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  ނެޝަނަލް )ށ(  
އެއްގޮތަށްތޯ  އި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިބާބާ އް މަސައްކަތްތަ ޅާހުށަހަ

 ވެ.ޔަގީންކުރުމެ

ޑަރ ކޮމެޓީތަކަށް ންއާއި އެޖެންސީ ޓެ  ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ޒިންމާދާރު )ނ(  
ނޑައެޅިފައިމިބާުބން  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވާ ހުއްދިދިނުަމްށ ކަ

ނޑު ފިޔަވަ ށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ތްތަކަޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަ އިމިންގަ
 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ިލބިެގންވެއެވެ.

މެންބަރުންގެ  7ނީ ޗެއަރޕަރސަން އަކާއި ގެންވަެޓންޑަރ ބޯޑު އެކުެލވި ނެޝަނަލް )ރ(  
ރުގެ ލަފަޔާއިއެކު ސްޓަވާނީ މިނިއްމައްޗަށެވެ. އަދި އެމެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަ



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  13 ސަފުހާ   

 
 

 ކުމެންބަރަ 1އެމެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެެގްނ ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ރައީސުލް
. ނެޝެނަލް ށެވެމެމްބަރަކަވާންޖެހޭނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ 

ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ބަދަލުެގނައުމާއި ބޯޑުަގއި އެކުލެވިގެންވާ 
ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެދާއިރާ  ޓެން .ތައް ކަ

 މިނިސްޓަރު އާއި މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރުމަށްޓަކައިޗެއަރޕަރސަން )ބ(  
ބޯޑުްނ ކުރިއަށް ގެންދާ ބަލަންވާނީ  ލަފާދިނުމުގައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ޕްރޮކިއުމަންޓު މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ އެކި ފަންނުގެ ތަފާުތ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ
ބޯޑަްށ އައްޔަނު ކުރެވޭ  ލިބިފައިވާ ބަޔަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގައެވެ.
ފައިޭނންސް، ޕްލޭނިންގ، ޗެއަރޕަރސަންއާއި މެންބަރުން ވާންވާނީ 

 އިންޖިނިއަރިންގ، ލޯ އަދި ކޮާމސް ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާ އެއްގެ ބަޔަކަށެވެ.

ސެންްޓރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޓް ބަލަހައްާޓނީ ނޭޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭ )ޅ(  
ވޯޓު ދިނުމުގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނަމަވެސް އެވެ. ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާ

 ތިޔާރު އޭނާއަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.ޚްއި

 މެންބަރަކަށްހިމަނާަފއިވާ  ންޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގައި  )ކ(  
 ބޯޑުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަމެއްގައި ޓެންޑަރ ގެ މުއްދަތުގައި ދުމަތުޚިގެ އްއެމީހެ

 ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

 ްނތަކަށް ބައްދަލުވުެއބޯޑުގެ  މެްމބަރުން ނުަވތަ މެމްބަރަކުޓެންޑަރ ބޯޑުގެ  ނެޝަނަލް )އ(  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބޯޑުގެ އަދި )ބ( މި މާއްދާގެ )ރ(ޚާޟިރުނުވެވޭނަމަ 

 ވެ.ކުރަންވާނެއެ އްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުަމްށ ބަދަލު މެމްބަރުން އައްޔަނުބަ

ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް ދިޔުމުގެ ގޮތުްނ އެެމންބަރެއްގެ ބަަދލުގައި  ނެޝަނަލް )ވ(  
 އައްޔަނު ކުރެވޭ ފަރާތަކީ؛

މުގައި މަޤާމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ކަންކަން ނިްނމު (5)   

 އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލުަކން ހުރި މީހެއްތޯ ބަލައި؛ 
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ނޭޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑުގެ ފަންގްޝަންތައް އަދާކުރުމުގައި ެޓކްނިކަލް  (2)   
 ފެންވަރަށާއި ހުނަރާއި އަދި މައުލޫމާތު ހުރި މީހެއްތޯ ބަލަންާވނެއެެވ.

   

 ތައްއެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީ
ކޮމެޓީތަކުން އެއުފެއްދުމާއި 

 ހުއްދަދެވޭ މިންވަރު

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުގައި އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީ އުފެއްދުމަށާއި  )ހ( 53
ނޑައަޅެމަށް އެކޮމެޓީތަކުން   . ރަށެވެމިނިސްޓަހުއްދަދެވޭނީ ހުއްދަދެވޭ މިންަގނޑު ކަ

ންޓް މަސައްކަތްތައް ގެ ުހއްދަހޯދުމަށް ހުަށހަޅާ ޕްރޮކިއުމައެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީ )ށ(  
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މިބާބުަގއިވާ ގޮތަށްތޯ ބެލުމަކީ މިކޮމެޓީެގ މަސައްކަތެކެވެ.

ޕްރޮކިޔުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަކި ހުއްދައެއް ދެވިފައިނުވާ  )ނ(  
ންޑަރ ހިނދެއްގައި، ދައުލަތުގެ ކޮްނމެ މުވައްސަސާއަކުންވެސް އެޖެންސީ ޓެ

ނޑު މި ބާބުގެ  އެއްކޮމެޓީ އުފައްދަންވާނެއެވެ. ައދި އެކޮމެޓީން ހުއްދަދެވޭނޭ މިްނގަ
  އެވަީނއެވެ.ގައި ބުނެވިފައި 5ޖަދުވަލް 

ން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތަކަށް ހުއްދެވޭނީ އެކޮމެޓީއަށް އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީ )ރ(  
ނޑައެޅިފެއިވާ މިންގަޑަށް  ފެތޭ، ެއ މުވައްސަސާއެއްގެ ހުއްދަދިނުމަށް ކަ

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތަކަށެވެ. އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެީޓން ހުއްދަކުރެވޭ 
މިންގަޑަށްވުރެ މަތީ އަގެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތައް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ 

 ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެއް ހުއްދަވަކި އްސަސާއަކަށް ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ މަސައްކަތަކަށް ދައުލަތުގެ މުއްވަ )ބ(  
ނޑައަޅަންވާނީ އެ މުވައްސަސާއެއްގެ ޤާބިލުކަމަށާ އި، ެއ ދިނުމުގެ މިންގަޑު ކަ

އަދި ، އިށާބުރަދަނަކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ އާދަކޮށް މުވައްސަސާއަކުން 
މިގޮތުްނ  .ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ މަރުކަޒީ އަދި ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށެވެ

ނޑައެޅުމުގައި:މިން  ގަޑު ކަ

މުވައްސަސާއަކުން  އީ އެއެ .އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދުން (5)   
  ވެ.ަބލައިގެންނެ ބުރަދަނަށްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 
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 އަކަށްމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމުއައްސަސާ ޕްރޮކިއުމަންޓު (2)   
އެޖެންސީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓްގެ އެީއ  .ންކަބިލުޤާލިބިފައިވާ 

ޤާބިލުކަމާއި، އެޖެންސީ ޓެންޑާރ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިފައިވާ މެމްބަރުންގެ 
 އަދި  ޤާބިލުކަމަށް ަބލައިގެންނެވެ.

 ތަކަށްމަސައްކަތް ގެކޮންމެ އެޖެންސީ ޓެންޑާރ ކޮމެޓީއަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓު    
ނޑެއް ދެވޭނެހުއްދަ ނޑައެޅުމުގައި  އެކަށީގެންވާ މިންގަ  ށްމިނިސްޓަރަކަ

 ލަފާދޭންވާނެއެވެ.

ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަުކން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  )ޅ(  
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ ފެންވަރުބަލާ، ިލބޭ ަމޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި 

އެމުވައްސަސާއަކަށް  އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް އިސްލާހުކުރުމަށް
 ލަފާދޭންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްސަސާއަކުން އެ މުވައްސަސާއެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  )ކ(  
އިތުރުކޮްށ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޤާބިލުކަން 

ސީ މަސައްކަތް ހުއްދަކުރެވޭ މިންގަޑު ރިވިއުކުރުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލި
ސެކްޝަނުގައި އެދެވިދާނެއެވެ. މިކަމަށް މުވައްސަސާއަކުން އެދިއްޖެނަމަ، 

ވީއެންމެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން ތިން މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި 
 އެކަން ބަލަންވާނެއެވެ.އަވަހަކަށް 

 

އެޖެންސީ ޓެންޑާރ ކޮމެޓީ 
އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި ކޮމެޓީގެ 

 ޔަނުކުރާ ގޮތްމެމްބަރުން އައް

އާ  6ން  2ނީ ޗެއަރޕަރސަން އަކާއި ގެންވައެޖެންސީ ޓެންޑާރ ކޮމެޓީ އެކުލެވި )ހ( 54
ކުރާނީ އައްޔަނު މި ކޮމެޓީގެ މެްމަބރުންދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މެންބަުރންެގ މައްޗަށެވެ. 

 އިސްވެރިޔާއެވެ. ގެއެމުވައްސަސާއެއް

 ބަލަންޖެހޭނީ: ޔާވެރިއިސްހޮވުމުގައި  އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން )ށ(  

ތަޖުރިބާގެ އިސް މަޤާމަކާއި އެކަށީގެންވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި  (5)   
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 ލިބިފައިވުން؛

ގެ ަމސައްކަތްތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޑަރ ކޮމެޓީއެޖެންސީ ޓެން (2)   
 އަިދ،ން؛ ހުނަރާއި އަދި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވު ފަންނީ

ފަންނީ ހުނަރާިއ އަދި  އިސްވެދެންނެވުނުއެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީގައި  (3)   
 .މަހަމަ ގޮތެއްގައި ހިމެނޭތޯ ބެުލންހަތަޖުރިބާއާއި މަޢުލޫމާތު 

ޕްރޮކިއުމެންޓް  އެެޖްނސީ އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ  )ނ(  
 ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ. ނުމުގައިވެ. ނަމަވެސް ވޯޓު ދިއެޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާ 

   

 ބޯޑާއިޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް 
އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް

ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާިއ އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެީޓގެ ބައްދަލުވުްނތައް  )ހ( 55
ބާއްވަންވާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްެގ މަސައްކަތަށް ހުއްދަލިބިަފއިވާ މިންގަޑުގެ 

ކަތްތައް ނިންމުމަށާއި ަކމެއް އަލުން ބަަލން ޖެހިއްޖެ ިހނދެއްގައި އެކަމެއް މަސައް
ބެލުމަށެވެ. މިގޮުތން ބައްަދލުުވންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ަވގުތު އަދި ތަން 

ނޑައަޅާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ލަފާގެ މަތިން ޗެއަރޕާރސަންއެވެ.  ކަ

 ތެރެއިންޟިރުވެ ތިބި ެމންބަރުންގެ ހާލަތެއްގައި ހާޗެއަރޕާސަން ހާޟިރުނުވެއްޖެ  )ށ(  
 . ހޮވަންވާނެއެވެރޕާރސަންއެއް އެކްޓިންގ ޗެއަ އެޖަލްސާއަކަށް

ދެބަިއ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ގެ ކޯރަމަކީ ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުަވތަ ކޮމެޓީނޭޝަނަލް  )ނ(  
ނަމަވެސް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ އައިޓަމަކާ ގުޅިގެން މެންބަރަކު  .ކުޅައެއްބައެވެ

 އެއައިޓަމަކަށް ، ހާމަކޮށްފިނަމަ އިވާކަމެއްފަގުޅި އިންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއެމެ
 އެމެންބަރަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމެޓީގެ ކޯރަމް ހަމަކުރުމުގައި

ބަލާނީ ވޯޓުގެ ޑަރ ބޯޑު އަދި ކޮމެީޓގެ ނިންމުންތައް ިނންމުމުގަިއ ޓެން )ރ(  
ގޮތެއް  ،ވެއްޖެނަމަމުގައި ދެފަރާތް އެއްވަރުދިނުުޓ . އަދި ވޯއަޣްލަބިއްޔަތަށެވެ

ލަބިއްޔަުތ ޕާސަން ވޯޓެއް ލުމަށްފަހު ޯވޓުގެ އަޣްޗެައރނިންމުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
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ނޑައަޅާނީއެވެ.   ކަ

ހުރިހާ ޅާ ހުށަހަ އަށްކޮމެޓީއެޖެންސީ ޓެންޑަރ  ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށާއި )ބ(  
އި ގުޅުންހުރި ުޅމަކާއެހުށަހެބަލަންވާީނ  ހުށަހެޅުމަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމުގައި

މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް  ލިޔުންތަކުެގ މައްޗަށެވެ.މައުލޫމާތުތަކާއި 
ޓެންޑަރ ބޯޑާއި ނިންމަންވާނީ އެުހށަހެޅުމެއް ާފސްކުރަން ނުވަތަ ފެއިލްވިކަމަެށވެ. 

މުގެ އިޚްތިޔާރު ރުމާއި ނުކުހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރުއަދި ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ 
ޓެންޑަރ ބޯޑް ނުވަތަ ލިބިގެން ވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމުގައި 

 ނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީއިން ދީފައިވާ ލަފަޔަކާއި ޚިލާފްވެގެން

ގެ ހުއްދަހޯދުމަށް ސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުްނ ނޭޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑު )ޅ(  
ެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ަތ އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީނުވަހުށަހަޅާ އިވެލުއޭޝަން 

އިވެލުއޭޝަނެއް ްނ އެމުއައްސަސާއެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާ
ޭނޝަނަލް ޓެންޑަރ . ދޭންވާނެއެވެޤަބޫލުނުކޮްށފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު ލިޔުމުން 

މެއް ވާ ހުށަހެޅުނުޤަބޫލުކޮށްފައި ބޯޑުން ނުވަތަ އެޖެންސީ ެޓންޑަރ ކޮމެޓީން 
 ޤަބޫލުނުކުރި ސަބަބު އިސްލާހު ުކރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅި ދާނެެއވެ.

ހުށަހެޅިފައިވާ  އަށްކޮމެޓީނުވަތަ އެޖެންސީ ޓެންޑަރ  ރ ބޯޑުޓެންޑަނޭޝަނަލް  )ކ(  
އެކަމެއް ، ނަމަކަމެއްމިންވަރެއްގެ  ންޖެހޭ ކުޑައިސްލާހުކުރަހުށަހެޅުމެއްގައި 

 . ިނންމުމެއް ނިންމިދާނެއެވެއިސްލާހުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް 

މަސައްކަތް ތަކުގައި  ކޮމެޓީގެއެޖެންސީ ޓެންޑަރ ރ ބޯޑު އަދި ެޓންޑަނޭޝަނަލް  )އ(  
ފަރާތެއްގެ ލަފާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ 

ބޯޑު  ށްރާތަކަލަފާދިނުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ފައެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. ނަމަެވސް 
ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމެޓީގެ އަދި  އް ނުދެވޭނެއެވެ.ވޯޓެ ނުވަތަ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމެއްގައި 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ލަފާ ދިނުމުެގ ގޮތުން ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރާނީ 
  ހަމައެކަނި އެކަމެއްގެ ވަގުތުގައި އެކަމަކަށް އެކަންޏެވެ.

 ގެ ހުއްދައާއެކުކޮމެޓީއެޖެންސީ ޓެންޑަރ ރ ބޯޑު އަދި ެޓންޑަޝަނަލް ނޭ )ވ(  
ކުރާފަރާތަކަށް ވަރުންނާއި އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަން ތަމްސީލުރއޮބްޒަ
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ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި  އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ރ ބޯޑު އަދިޓެންޑަނޭޝަނަލް 
 ނުވެޭވނެއެވެ. ބައިވެރިއެއްވޯޓު ދިނުމުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

ކުރިއަށް  ކޮމެޓީެގ ަބއްދަލުވުންއެޖެންސީ  ޓެންޑަރ ރ ބޯޑު އަިދ ޓެންޑަނޭޝަނަލް  )މ(  
ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.  އްގައިވެސްކޮންމެ ބައްދަލުވުމެދިޔަގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ މިއިން 

 މިގޮތުން ޔައުމިއްޔާގައި މަދުވެގެން ހިމަނަން ޖެހޭނީ؛

 ށް ހާޟިރުވި މެންބަރުން؛ބައްދަލުވުމަ ( 5)    

 ވަރުން؛އެޑްވައިޒަރުންނާއި އަދި އޮބްޒާ އެބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވި  ( 2)    

މެމްބަރެއްގެ  ފަދައިން  ވާވަނަ މާއްދާގައި 16 މި ބާބުގެ ( 3)    
 މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއްވާނަމަ، އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު؛

އެކަންތަްއތައް ވާ ކަންތައްތަކާއި، ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައި(  4)    
  ނިންމިގޮތުގެ ތަފްީޞލް

    
ކުރުމުގައި ކަމެއް ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުނުކުރި ސަބަބާއި ޤަބޫލު ( 5)

 އަދި،؛ ޝަރުތުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމެއް

( ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއި ުގޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު މުހިއްމު 6)    
ލަފަޔާއި މަާކއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ އެކަ މީގެތެރޭގައިކަންތައް، 

 ކަމެއް.އެ އެއްބަސްުނވެވުނު ކަމެއްނަމަމެންބަރުންގެ މެދުގައި 

ބައްދަލުވުމެއް ކޮމެޓީގެ އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ޓެންޑާރ ބޯޑު ނުވަތަ ނޭޝަނަލް  )ފ(  
ބާއްވާތާ ދެދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި އެޖަލްސާއިން 

 ނެއެވެ.ވާ ކަންތަްއތައް މެމްބަުރންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްޭދންނިންމާފައިވާ

ހާލަތެއްގައި ކުއްލި ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުވަަތ އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީން  )ދ(  
ކޮންމެހެން ނިންމަންެޖހޭ ކަމެއް ނިންމުމަށް އެކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުްނ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

އެކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުން ދެކޭގޮތް ނުވަިއގެން ފޮކަރުދާސް މެންބަރުނަށް 
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ބޯޑު ނަމަވެސް މެމްބަުރންެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމިދާނެއެެވ. ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި 
ނުވަތަ ކޮމެޓީެގ ޖަލްސާއަކުން އެކަމެއް ނިންމުމަްށ މެމްަބރަކު ބޭނުންވެއްެޖ 

ެގ ބައްދަލުވުމަކަށް ހިނދެއްގައި އެކަމެއް ނިންުމމަށް ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމެޓީ
 ފަސްކުރަންވާނެއެވެ.

މަސްލަހަތު ގުޅިފައިވާ ކަންތައް 
 ހާމަކުރުން

މެމްބަރަކާއި އެއްކޮށް ނުވަތަ  މީހަކަށް ތިމާގެގާތްމެންބަރަކަށް، ނުވަތަ މެްނބަރަާކ  )ހ( 16
ނުސީދާގޮތުްނ ފައިދާއެއްކުރާނެ  ނުވަތަ މަސައްކަތަކުރާ މީހަކަށް ސީދާގޮތުން

ންމުމަށް ނޭަޝަނލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުވަތަ ެއޖެންސީ ޓެންޑަރ އައިޓަމެއް ނި
 އެމެމްބަރަކު: ނަމަ، އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ކޮމެޓީއެއްގެ ޖަލްސާއަކަށް

 ޖަލްސާގެ ކޮމެޓީގެއެޖެންސީ ޓެންޑަރ ޓެންޑާރ ބޯޑު ނުވަތަ ނޭޝަނަލް  (5)   
އައިޓަމެއް އެޖެންޑާ  އެޖެންޑާ ލިބުމުން އެފަދަ ގުޅުމެއްހުރި 

ޭނޝަނަްލ ހާމަކުރުން ނުަވތަ އެކަން ނަމަ، އެޖަލްސާއެއްގައި ވާރެވިފައިކު
އެފަދަ ކަމެއް  ންކޮމެޓީއެޖެންސީ ޓެންޑަރ ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުވަތަ 
 އަދި، ހާމަކުރުން؛އެމެމްބަރަކު އެކަމެއް  ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފިނަމަ

ނިންމުމުގައި  އްން ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ގޮތެއެކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަ (2)   
ކޮމެޓީގެ ބައްދަުލވުމަށް އެޖެންސީ ެޓންޑަރ ބޯޑު ނުވަތަ ނޭޝަނަލް 

 .ން ިނންމުމުގައި ބައިވެރިނުވުންހާޟިރުނުވުން ނުވަތަ އެކަ

ހާމަކޮށްިފ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރަކު  އަމިއްލަ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިާވ ކަމެއް )ށ(  
ވުމެއް ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅުންހުރި  ބައްދަލުގޮތަްށ އެ މިބާބުގައި ބުނެވިފައިވާ

 ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔަންވާނެވެ.

  ތަކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޒިންމާތައްސެކްޝަން ޕްރޮކިއޯމަންޓް

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
މަސައްކަތްަތކުގެ ޒިންމާ 

 ބެހިފައިވާ ގޮތް

 ތަކުގެއަގު ތަފާތު ފާތު ގޮްތތަކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ތަ  )ހ( 17
 ތައް މުއައްސަސާމަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާނެ  ސައްކަތް ކުރުމުގެމަޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

ނޑައަޅާނީ   ވެ.ތިރީގައިވާ އުޞޫލުނެކަ
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ދަުއލަތުެގ ހުރިހާ ަވނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތީން  19ގެ ބާބުމި (5)   
ވަކިކަމަކަށް އްޗާއި ވާ ތަކެންބޭނު ކޮށް އާންމުމުއައްސަސާއަކަށް 
މަށް ވަކި ވުކުރު މަސައްކަތް ގަތުމާއި އަދިބޭނުންކުރާ ތަކެތި 

ނޑައަޅާނީ   ވެ.މިނިސްޓަރެމުވައްސަސާއެއް ނުވަތަ މުވައްސަސާތަކެއް ކަ

ން އެެޖންސީ  5ޖަދުވަުލ  ތަކެތީގެ އަގުޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތާއި  (2)   
ނ ވާޓެންޑަރ ކޮމެޓީއަށް ލިބިދީފައި  އެ  ޑަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަމިންގަ

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއި  (5މިމާއްދާގެ )މުއައްސަސާއަކުން 
މަސައްކަތް ފިޔަވާ އެހެނިެހން ތަކެތި ހޯދުމާއި ަމސައްކަތް 

  ކުރެވިދާނެއެވެ.

( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތް 2( އާއި )5މިމާއްދާގެ ) (3)   
ކުރުވަންވާީނ  ން ހުރިހާ ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތްފިޔަވައި އެހެ

 ސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ.

 ިހްނގާ ބެލެހެއްޓުމުގެކޮންޓްރެކްޓު ފެންވަރު ބެލުމާއި، ސަޕްލައިއަރުންގެ  )ށ(  
 ޖެހޭނީ: މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން

މުޮކށް ޭބނުންވާ އާންގޮތުގެމަތީން  ގަިއވާ( 5މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5)   
ތަކެއްޗާއި ވަކިކަމަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ގަތުމާއި އަދި މަސައްކަތް 

ނޑައަޅާ މުވައްސަސާއިންނެވެ. ކުރުވަންވާނީ  މިނިސްޓަރ ކަ

( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި މަސައްކަތް 5މިމާއްދާގެ ) (2)   
ހޯދަންާވީނ އަދި  ކުގައި ތަކެތިއެހެން ހާލަތްތަކުރުވުން ފިޔަވައި 

ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ އެކަމެއް ކުރުމަށްބޭނުންވާ
 މުވައްސަސާއަކުންނެވެ.

 ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ެތރޭގައި:ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ޒިންމާވާން )ނ(  

އަހަރީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި އަންދާޒާ ކުރެވޭ  (5)   
ނޑައަޅާމިނިސްޓަރ ކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ  މައުލޫމާތު ޕްރޮ  ވަކި  ކަ
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 ؛ދިނުންފޯރުކޮށްކަށް ކަނުވަތަ މުއައްސަސާތަ އަކަށްއްސަސާވަމު

 ދަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެއްޗަކާއި ކުރުވަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތުގެހޯ (2)   
މާއި، ކަމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދުކަންމައުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ 
 ފައިސާ ނުވަތަ ބަޖެޓް ހޯދުން. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާގޮތުެގ މަތީން  18 މި ބާބުގެ (3)   
ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބީލަމެއް ދިރާސާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، 

 މާއި، އަދި އެީހެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ާވނޭ މަޢުލޫމާތާއި އެފަދަ ސެކްޝަނަށް ބޭނުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ  (4)   
 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި ފޯރުކޮށްދިނުން.  ރިޕޯރޓެއް

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
 މަސައްކަތްތައް 

 

ގޮތުގެ މަތީން ޕްރޮކިއޯމަންޓްގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ 17 މިބާބުގެ )ހ( 58
 ގެ ވައްސަސާއެއް މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ ވަކި މު

 -ހިމެނޭނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު  އެކަމަކާއި ގުޅުންހުރި ވަކިވަކި  (5)   
 ކުރުން؛

ބޭނުންވާ ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން ނުވަތަ އެކަމެއް ޭބނުންވާ  (2)   
 މުވައްސަސާއަކުން އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުން. 

 ށް ގެންދާނޭ އެކަށީގެންާވ ގޮތުގެރޮކިއޯމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަޕް (3)   
 ؛ލަފާދިނުން

ނު އަދި ޝޯޓްލިސްކުރަނީނަމަ ޝޯްޓލިސްޓް ބީލަން ކަރުދާހާއި، އިޢުލާ  (4)   
 ؛ތައްޔާރުކުރުން

ބީލަން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ީބލަމުގެ  (5)   
ނޭ އި އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރާއްޔާރުކުރުމާއިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ތަ

 ؛ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ލަފާދިނުން
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ކޮންޓްރެކްޓަށް އިސްލާހެއް  ތައްޔާރުކުރުމާއިކޮންޓްރެކްޓް  (6)   
 ؛ތައްޔާރުކުރުން އިސްލާހު ނަންޖެހިއްޖެނަމަ ކޮްނޓްރެކްަޓށް ގެންނާނޭގެން

 ޓާއި ބެހޭ ރިޕޯރޓު ތައްޔާރުކުރުމެވެ.ބޭނުންވާ ހާަލތްތަކުގައި ޕްރޮކިއުމަން (7)   

ހޯދަންވާީނ   އެހީފަންނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިޕްރޮކިއޯމަންޓުގެ  )ށ(  
އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިުލ ފަރާތަކުންނެވެ. އެފަރާތަީކ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

ވަތަ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ވަކި މުވަްއސަސާއެއް ނު
ނުވަތަ ބޭުނންވެއްޖެ  އެއްޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް އެދޭ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާ

ހާލަތެއްގައި ބޭރުން އައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތެކެވެ. ފަންނީއެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ 
ނޑައަޅާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތުގެ ބާވަަތށާއި އޭގެ ދަތި އުނދަގޫ  ފެންވަރު  ކަ

 ގެްނނެވެ. އެފަދަފަްނނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޭބނުްނވާނެ ކަންކަމަކީ:މިނަށް ބަލައި

 ؛ތަްއޔާރުކުރުން ސްޓޭޓްމަންޓްރިކުއަރމަންޓް  (5)   

ބިޑް މީޓިންގގެ ސުވާުލތަކަށް ޖަވާބުދާރިވުަމށާއި، ީބލަމަކާއި -ޕްރީ  (2)   
 އަދި، ހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއިގުޅޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެ

 ވެ.މެވަޒަންކުރު ފަންނީ ކަންކަންބީލަން ދިރާސާ ކުރުމުގައި  (3)   

ނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ވަކި  )ނ(    ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަ
އެއް ނުވަތަ ސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ދައުލަތުގެ އެހެން އްސަސާވަމު

 ، މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މުވައްސަސާއެއްގެ ބޭނުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ
ނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ވަކި   ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަ

 ނުވަތަ ސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން:  އަކުންމުވައްސަސާ

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް  (5)   
އި ގުޅިގެން އެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
 ؛މަސައްކަތް ކުރުން
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ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާ  (2)   
 ؛އަކުން ލިބެންހުރި ފަްނނީ އެހީއާއި ލަފާ ހޯދުން

ކުރުމަށް  ބީލަން ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީގަިއ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް (3)   
ހޯާދ ނުަވތަ  އެ ޚިދުމަތްއެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ ނުވަތަ 

 ތަމްސީލްކުރާނޭ ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުން. ބޭނުންކުރާ ފަރާތް  ތަކެތި

މަރުކަީޒ އުސޫލުން ގަނެވޭ ސާތަކެއްގެ އާންމު ބޭނުމަށް ހުރިހާ މުއައްސަ ދައުލަތުގެ )ރ(  
މިމާއްދާގެ )ނ( އިސްތިސްނާ  ކަތް ކުރުވުމުގައިގަތުމުގައި ނުވަތަ މަސައް ތަކެތި

 ވާނެއެވެ.

 އާންމު ބޭނުންތަކަށް
ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމާއި 

 .މަސައްކަތް ކުރުވުން

ތަކެއްޗާއި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއްގެ އާންމު ބޭނުންމަށް ހޯަދންޖެހޭ  )ހ( 19
ތް ކުރުވުމާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ވަކިކަމަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަނުވަތަ  މަސައްކަތް

 ސައްކަތް ވަކި މުވައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މުވައްސަސާތަކަކަށް މަ

 މިނިސްޓަރަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ސާރކިއުލާއަކުން 

ތަކެތި ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް ވަކި މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އާންމުކޮށް ބޭުނންވާ  )ށ(  
 އެމަސައްކަތެއް ުކރުވުމާއި އެތަކެތި ނުވާނަމަ، މުވައްސަސާއަކާއި ހަވާލުކޮށްފައި

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ މުވައްސަސާއަކުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ މިބާބުގައި ބަޔާްނ 
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކޮށް ބޭުނންކުރެވޭ ަތކެތި ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ދައުލަތުގެ އެއް އާންމު )ނ(  
ކަކުން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، ކުރުވާ މުވައްސަސާއަށްވުރެ ގިނަ މުވައްސަސާތަ

މިގޮތުން މަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަކެތި މަސައްކަތާއި، ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތަށެވެ. އަދި 
ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުވަތަ ިޚދުމަތް ހޯދަންވާނީ ދަުއލަތަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑު 

 ގޮތަކަށެވެ.

 މާއި ތަޖްރިބާ ންނީ ޤާިބލްކަސަ ތަކެތި ނުވަތަ މަސައްކަތަކީ އެކަމެއްގެ ފަހާއް )ރ(  

 މަސައްކަތެވެ. ވާބޭނުންކޮށްެގން ހޯދަންޖެހޭ ތަެކތި ނުވަތަ ކުރު
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 އާންމުކޮށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  )ބ(  
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭެނ  ހޯދުމުގައި އެއް މެދުވެރިކޮށް މުއައްސަސާ ދައުލަތުގެ ވަކި
ސާފުކޮށް މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނެވިފައިވާ ސާރކިއުލަގައި މި އުސޫލުތައް 

 ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަން ޖެހޭެނއެވެ.

 ކޮށް ބޭނުްނވާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެއާންމުދައުލަތަށް  )ޅ(  

 މުއައްސަސާއަކުން؛ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

 ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތު  ތަށް އާންމުކޮްށ ބޭުނންވާ ދައުލަ (5)   
 މުގަ އާއި ތައްޔާރުކުރު ހިސާބު އަންދާޒާ އެކަމެއްގެލިސްޓް އެކުލަވާލުމާއި 

ބޭނުންާވ  އެކަމެއްއަހަރީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި 
  .ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ބޭުނންވާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އާންމުކޮށް  (2)   
އެކަމެއްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން ދައުލަުތން ުހއްދަކުރާ 

ނޑައެޅުން. ގެ ލިސްޓްފަރާތްތަކެއް  ކަ

ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭުނންވާ  (3)   
ހެދުން ނުވަތަ  )ްފރޭމްވޯރކް ކޮންޓްރެކްޓް( ދިގުމުއްދަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް

   ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުން.ަބވަތްތަކުގެ އެހެން އެކަށީގެންވާ އެކަމަކަށް 

ރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގުދަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚަރައްކާރުމާއި މުދާ  (4)   
 ،އަދި؛ ރުންބޭނުންކު

ވަގުތާއި، އަދި  ލިބޭނެކާއި، އަގުތަ އެތަކެތީގެލިބެން ހުރި ތަކެއްޗާއި  (5)   
މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތަކާއި އެތަކެތީގެ އެތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރު

އެންމެހައި މަޢުލޫމާުތ ދައުލަުތގެ މުވައްސަސާތަކަށް އެންެމ ފަހުގެ 
  މަޢުލޫމާތު ގަވައިދުން ފޯރުކޮށްދިުނން.

ސެންޓްރަލް ޕްރޯކިއުމަންޓް 
 އުފެއްދުންސެކްޝަން 

ުބނެފައިވާ ސެންޓްަރލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި މިބާބު )ހ( 22
ކުރިއަށް މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި އުފައްދައި،ފިނޭން
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 ކުރަންވާނެއެވެ.އެސެކްޝަނުން ގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

 ؛ސްއޫލިއްޔަތަކީގެ މަސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނު )ށ(  

ނޭޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެބޯޑުގެ  (5)   
އެޖެންޑާ އާއި ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް 
ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުމާއި، ނޭޝަނަލް 

ޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް އެ ޕްރޮ
 ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ މުަވއްސަސާއަކަށް އެންގުން. 

ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ުހށަހެޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބީލަން ކުރިއަށް  (2)   
ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިވުން، ިމގޮތުން ބީަލން ބަލައިގަތުމާއި ބީލަްނ 

 ހުޅުވުން. 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް 17 މި ބާބުގެ (3)   
ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ވަިކ މުވައްސަސާއަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ހިންގާ މަސައްކަތެއް ފިޔަވައި، 
 ބެލެހެއްޓުން. 

ގޮތުަގއި ތިބެން ެޖހޭީނ  އްޒަފުންގެވަސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގެ މު )ނ(  
ަފންީނ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާިއ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ފަންނީ މީހުްނ ހިނދެއްގައި  މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި ބޭނުންެވއްޖެ
 ދާނެއެވެ.ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅެވި

ޕްރޮކިއޯމަންޓްގެ 
މަސައްކަތާއި، 

ސިޔާސަތު މަންޓުގެ ޕްރޮކިއު
ނޑައެޅުމުގެ  މަސައްކަތް  ކަ

 ވަކިކުރުން 

 

ކަމެއް ފުށުއަރާފާނޭ  އަމިއްލަ މަސްލަހަތުމި ދެމަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެްއޓުމުގައި  )ހ( 25
ގަވައިދު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއެކު މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި 

 ޑް ޓްރެޜަރީން:އޮފް ފިނޭްނސް އެންގޮތުން މިނިސްޓްރީ 



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  26 ސަފުހާ   

 
 

ގައިވާ ވަނަ މާއްދާ  9 ބާބުގެމި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަން  (5)   
 އަދި،؛ ގޮތުގެ މަތިން އުފެއްދުން

 ގައިވާަވނަ މާއްދާ 22 ބާބުގެމި ސެންޓްރަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެންޝަން  (2)   
 .އުފެއްދުންގޮތުގެ މަތިން 

މުއައްޒަފުން މި ދެމަސަްއކަތަށް ޓެރެޜަރީ އިން ރީ އޮފް ފިޭނންސް އެްނޑް މިނިސްޓް )ށ(  
ބަޔެކެެވ. ދެމަސައްކަތަށް ދެމަސައްކަތަކަށް ހަމަޖައްސަންވާނީ ދެހަމަޖެއްސުމުގައި 

އެއްބަޔަކު ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮުތްނ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ 
 ކުގެ ތެރޭގައި:މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުން ކޮށްގެންނުވާނެ ކަްނަތއްތަ

 

ގަވައިދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭޯތ ެބލުމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް  (5)   
މުވައްސަސާތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތަކުެގ 

 ރފޯމަންސް ބެލުން. ޕާ

ކުން ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް މުއައްސަސާތަ ދައުލަތުގެ (2)    
ފައިވާ ާޤބިުލކަށް ބެލުމާއި، އެ މުވައްސަސާތަކަށް ގެންދިއުމަށް ިލބި

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ހުއްދަކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ިމންގަޑަށް 
 ބަދަލުގެނައުމަށް ުހށަހެޅުން. 

އެުކލަވާލެވޭ  މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައިއިދާރީ ޕްރޮކިއުމަންޓާއިގުޅޭ  (3)   
 ؛ޓޭރިއެޓް ޚިދުމަތްދިނުންގެ ސެކްރެންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު ކޮމެޓީއި

ންޓުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަ (4)   
 ކުރެވިފައިވާ ބީލަންވެރިން ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރުންގެ ލިސްޓް ބެލެހެއްޓުން.

  މިނޫނަސް ދެ މަސައްކަތުގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނޭފަދަ ކަމެއް. (5)   

އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގައިވައިދު ތަންފީޒުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ( )ހމި މާއްދާގެ  )ނ(  
ދާގެ )ހ(ައށް  ޢަމަލުކުރުމަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބިދެވޭނެއެވެ. މި މާއް 2



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  27 ސަފުހާ   

 
 

ދެވިފައިވާ އިންތިޤާލީ މަރުހަލާަގއި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް 

އެއް ސެކްޝަނަކުން ކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން މުވައްޒަފުްނ 
 ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ.

އެޖެންސީ ޕްރޮކިއޯމަންޓް 
 ޔުނިޓުތައް

ންވަރު ކުރަންޖެހޭ މިޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މަސައްކަތްތައް  ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން )ހ( 22
އެ މުވައްސަސާއެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްތައް މި  އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ގިނަނަމަ

ޓް ޔުނިޓެއް ޖެންސީ ޕްއޮކިއުމަންބާބުގައިވާގޮަތށް ހިންގާ ބެލެެހއްޓުމަށްޓަކައި އެ
 ތަކުގެ ތެރޭަގއި:މަސައްކަތް ން ކުރަންޖެހޭނެދާނެއެވެ. އެޔުނިޓުއުފެއްދި

އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  58 ބާބުގެމި (5)   
 ؛ޕްރޮކިއުމެންޓް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުންމުވައްސަސާއެއްގެ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތަކަށް ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތަކުން  (2)   

 އެހުއްދައެއް ހޯދުން. 

 އުފެއްދުމުގެއުމެންޓް ޔުނިޓެއް މުއައްސަސާއެއްގައި އެޖެންސީ ޕްރޮކި ދައުލަތުގެ )ށ(  
 ބޭނުމަކީ؛

 ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިނ5ްނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ )ވަ 57 ބާބުގެމި (5)   
 ނުވަތަ؛ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްސަސާއަކަށްވުން

އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  53ބާބުގެ މި (2)   
 މެވެ.ކޮމެޓީއެއް ޤާއިމުކުރު

އެޖެންސީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުގެ މުއައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބެން ޖެހޭނީ  )ނ(  
އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި އަދި ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓު މަސައްކަތުގެ 

ފަންނީ އުޖޫރައަށް މިކަމުގެ ހިނދެއްގައި  ނެވެ. އަދި ބޭުނންވެއްޖެފަންނީ މީހުން
 މީހުން ހޯދިދާނެ.

 ވާއިދުތަކާއި، ގޮތްތަކާއި އަދި އުސޫލުތައް ޤަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނޭ  ޕްރޮކިއޯމެންޓްގެ  – ވަނަ ބައި  1



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 
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 މަންޓުގެ އާންމު ޤަވާއިދު ޕްރޮކިއު 

 ޕްރޮކިއުމަންޓާއިބެހޭ
 މަޢުލޫމާތު 

ހުރިހާ  ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓަކާއި ގުޅޭ  )ހ( 23
 ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ.  މާތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް ހިންާގ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޢުލޫމާތުމަޢުލޫ

އަހަރުގެ  5އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަލަހައްަޓން ޖެހޭެނއެވެ.  5އެފަދަ ރިކޯޑުތައް  )ށ(  
 މުއްދަތު ފެށޭނީ؛

 ؛ކޮންޓްރެކްޓެއް ނިމުމުން ނުވަތަ އުވާލުމުން (5)   

ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހުއްޓާލުމަްށ  މަސައްކަތެއް ޕްރޮކިއޯމަންޓުގެ  (2)   
 ނިންމުމުން؛

 ނުވަތަ، ؛ކުރުންކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އުފެދިފަިއވާ ދެބަސްވުމެއް ހައްލު (3)   

ވަނަ ބައިގެދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ  4މިޤަވާއިދުގެ  (4)   
  ޝަކުވާއަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމާނިންމުމެއް. 

 މި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ފަހުްނއަންނަ ދުވަހަކުން ފެށިެގންނެވެ.   

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިކޯޑުތަކުގައި އެކުލެވޭ ބައިތައް ހުންނަޖެހޭނީ އަމަލުކުރަން  )ނ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކާއި  ިއރުޝާދު ތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. ަނމަވެސް މަދުވެގެން  ކަ

 -ރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ބައިތަކުގެ ތެ

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ މުހިންުމ ކަރުދާސްތަކުގެ  (5)   
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދައުވަތު އެރުވުމުގެ ލިޔުމާއި، އެންގުންތަކާއި، 
ލިބިފައިވާ ޓެންޑަރ ތަކާއި، ވަޒަންކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓުތަކާއި، 

އި އަދި ޤަބޫލުކުރިކަމުގައި ސިޓީއާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުންތަކާ

 އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއްގެނެވިފަިއވާނަމަ އެލިޔުން؛



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  29 ސަފުހާ   

 
 

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ބޭްއވިފައިވާ  (2)   
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް؛ އަދި، 

ހުއްދަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި އަދި  (3)   
 ހުއްދަތައް ހިެމނޭ؛ އެހެނިހެން

ަވތަ ސަޕްލައިޔަރާއި  ނު )ބީލަންވެރިން( ޓެންޑަރަރ އަކުންމުއައްސަސާ ދައުލަތުގެ )ހ( 24 މުއާމަލާތުކުރުން 
މުއާމަލާތުކުރަންވާނީ ލިޔުމުންެނވެ. މިނޫންގޮތަށްކުރެވޭ މުއާމަލާތުވެސް ލިޔުމުން 

ކުރެވިފައިވާ  ފައިވވަނީ ާބބުގައި ލިޔުމުން މާނަކުރެވިމި  ފެންނަން އޮްނނަންވާނެއެވެ.
 ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެްއ ފެންނަން އޮނާނެ ކޮންމެ ޮގތެކެވެ.  މުއާމަލާތެއްގެ

 ޒަމާނީޓެކްނޮލޮޖީެގ ގޮތުްނ ކުރިއަރާފައިވާ ުނވަތަ  ޓެންޑަރިންގ އިލެކްޓްރޯނިކް )ށ(  
ީބލަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންާވީނ ޕްރޮކިޔުމަންޓުގެ  މުވާސަލާތީ ވަޞީލަތްތައް

ކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިބާބުގައި ުބނެވިފައިވާ ގޮާތއި، ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައް

 ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ނެރެ ދެންނެވުމާއި ސާރކިއުލަރ އާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 ޓެންޑަރަރއިންގެ
 )ބީލަންވެރިންގެ(
 ޝާރުތުހަމަވުން

ބީލަން ގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވުމު )ހ( 25
 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންަނން ޖެހޭނެ ޝަރުތުތަކަކީ؛

ހުށަހަާޅ  ބީލަންޤާނޫނީ ހައްސިއްޔަތު ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ  (5)   
 ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން؛

ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ، ިވޔަފާރީ ބަނގުރޫޓުވެ ފިޔަވާރި އުވާލާ  (2)   
ވުމާއި، ީބލަްނވެރިޔާގެ މިލްކީޔާތު ކޯޓުން އިފްލާސް ހިސާބެއްގައި ނު

ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިނުވުމާއި، އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ބަންދުކުެރވިފައިވާ 
ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި، ީބަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިސްވެދެްނނެވުނު 
 ފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ ފަރާތެއް ަކމުގައި 

 ނުވުން.

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާުތްނ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެޭހ އެވެސް  (3)   
 ؛ދައްކާފައިވުންފައިސާއެއްވާނަމަ އެފައިސާއެއް 



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  30 ސަފުހާ   

 
 

 ބީލަން ނުަވތަ  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި،  (4)   
 އޮފިސަރުން އިސް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި އަދި 

ގެ ހައިސިއްޔަތާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫީނ ކުށެއްކޮށްފަިއ ނުވުމާއި، އެމީހުން
އް ހޯދުމަްށ ކޮންޓްރެކްޓެއޮޅުވާލުމަކުން ނުވަތަ ތު ދީގެން ދޮގުމައުލޫމާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ 66މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން އަދި މި ބާބުގެ 

 ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ައމިއްލަ  ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެއްގައި ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ (5)   
 ތައާރަޒުވާ ކަމެއް ނުވުން.އް ނުވަތަ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެ

ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ އިޢުލާނު ނުވަތަ ބީލަމުގައި ދޫކުރެވޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި  )ށ(  
އަދި ޝަރުތު  ،ށްދީފައި އޮތުމާއި ބައިވެރިވެވޭ ޝަުރތައް ބަޔާންކޮ ބީލަމުގައި

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްަތކުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ ހަމަވާކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުްނ 

 އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައި  ލިޔުންތައް ނުވަތަ ޑޮކިއުމަންޓުަތއް

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި  ބީލަން
 ފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭނެ 

ކަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެކަމެއް ބީލަމަ )ހ( 26
ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި އަދި އެކަމެއް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތަްއ 

ބީލަމުގައި އެބީލަމަކަށް އެކަށީގެންާވ ގޮތަށް ލިބިފައިވފަރާތެއްތޯ ެބލުމުގެ ގޮތުން 
ކްރައިޓީރިއާއެއް ަބލާޭނ އި ހުްނނަންޖެހޭ ފެންވަރު ބައިވެރިވާފަރާތްތަކުގަ

ނޑައަޅަންާވނެ  ވެ.ބީލަންކުރާފަރާތުން ކަ

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަުކގެ ފެންވަރު ބަލާނޭ ކްރައިޓީރިާއ ބީލަމުގެ އިޢުލާުނ  )ށ(  
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.  ޑޮކިޔުމަންޓުގައިކޮލިފިކޭޝަން -ޕްރީނުވަތަ 

 ފެންވަރު ބެލުމުގަިއ؛ގޮތުން މި

 ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ ފެންަވރު؛ (5)   

 ޤާބިލުކަމާިއ އަދި ހާލަތު؛، މާލީ ވަސީލަތްތަކާއި (2)   



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  31 ސަފުހާ   

 
 

 ؛އިކުއިޕްމަންޓާއި އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް (3)   

 ؛މުއައްޒަފުންނާއި އަދި ހިންގުމުގެ ފެންވަރު (4)   

 ތަކުގެ ރިކޯޑު؛ޕްރޮޖެކްޓްގުޅުންހުރި އެހެން  ކުރިންކޮށްފައިވާ (5)   

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ޤާބިލުކަމާއި އަދި  (6)   
 އަދި،؛ މައްސަލަތައްހިނގަމުންދާ 

ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުްނ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި  (7)   
އެއް ހޯދައިފައިވުން ނުަވތަ ީބލަމުގައި އަދި ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސް

ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތެއް 
 ކަމުގައިވުން.

 

ޑޮކިއުމަންޓުގައި، ބީލަމުގައި ކޮލިފިކޭޝަން -ނުަވތަ ޕްރީ ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ އިއުލާނު  )ނ(  
ފައި އޮތުމާއި އެފާރާތުގެ ފެންވަރު ޔާންކޮށްބަ ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންަވރު

ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަަޅންޖެހޭނޭ ލިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް 
  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގައި )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  41ގެ ބާބުމި ފެންވަރު ެބލުުމގައިހުންނަން ޖެހޭ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގައިާވ  46ގެ ާބބުނުވަތަ މި ޕްރީކޮލިފައި ކުރެވިދާނެއެވެ.
 . ފެންވަރު ެބލިދާނެެއވެގޮތުގެމަތީން 

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ  )ބ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޝޯޓްލިސްްޓ 42މި ބާބުެގ  ށްފެންވަރު ބެލުމަ

މިގޮތުން ޝޯްޓލިސްޓް ކުރަންވާނީ  ކުރުމުގެ މަރުހަލާއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
ުކރެވޭ އިޢުލާނުގައި  އެދިޝަުއޤުވެރިކަން ހާމަކުރުމަށް ގެބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމު
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 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށެވެ

 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ 
 ފަރާްތތައް )ބީލަންވެރިން(

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްަތށް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު  )ހ( 27
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ ވަކި މުވައްސަސާއަކުން 

ތަކަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސާރކިއުލާއަކުން މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ މުވައްސަސާ

 ނިންމިދާނެއެވެ.

ސަޕްލަޔަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް  )ށ(  
ހުޅުވިފައި އޮންނަންޖެޭހނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ސަޕްލަޔަރުން 

 އްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަޖީސްޓްރީ ކުރެވެންވަނެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ކުރު މު

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުެގ މުވައްސަސާއިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ  )ނ(  

 -ޝާއިރުކުރަން ޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތޭރޭގައި އާންމުކޮށް 

 ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާކަން؛ މިފަދަ ސިސްޓަމެއް (5)   

 ؛ރީ ކުރުމުގެ އުސޫލުތައްރަޖިސްޓް (2)   

ޝަރުުތތަކާއި ކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީ  (3)   

 ؛ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންއަދި 

އިތުރަށް ފުރިހަމަ ރަޖިސްޓްރީ  ކޮއްދެވޭނެ މުއްދަތާއިރަޖިސްޓްރީ  (4)   
 ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު.

 ގޮތްތަށް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ރޮކިއުމެންޓު ޕް 

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތެއް 
ގޮތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ 

ނޑައެޅުން   ކަ

 :ގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތްތަކަކީޕްރޮކިއުމަންޓު )ހ( 28
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މަސައްކަތްތައް  ކެތި ގަތުމަށާއިއާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުްނ: ތަ (5)   
 .މަށް ނުވަތަ ބޭނުްނނުވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށްވުކުރު

 ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް: ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް. (2)   

ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު ގޮތެއް އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް
އް ބެުނންކުރުމަށް ުބެނވިފައިވާ ބޭނުންކުރަންވާީނ، މި ބާުބބަިއ އެގޮތެ

  ކަންކަން ފުރިހަމަވަނީނަމައެވެ.

 ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބުނެވިފައިވާމިގަވައިދުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް )ށ(  
ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ގޮތްތައް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ޭބނުންކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި،  އެއް 

ބައިބަޔަށް ަބހާލައިގެން ކުރިއަްށ  ރޮޖެކްޓެއްޕްކުރެވިދާނެ  ދަށުން ޕްރޮކިއޮ
 ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ބީލަމަށް އާންމުކޮށް 
 ހުޅުވާލުން

ވުމާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރު ތަކެތި ގަތުމާއި )ހ( 29
ހަމަވާ  މަސައްކަތް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުގައި ބީލަލުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ޝަރުތު

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް 
 އިޢުލާނުކުރުން. 

ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުގެ މަޤްސަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހޯދުމާއި ބީލަމުގައި އާންމުކޮށް  )ށ(  
އްލަ ވާދަވެރި މާހައުލެއްގެ ތެރެއިްނ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީތައް ބަިއވެރިކޮށް އަމި

 ވިޔަފާރީތައް ކުރިއެރުވުމެވެ. 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވަކި ގޮތެއް ބުނެފަިއނުވާ މިބާބުގައި  )ނ(  
އެކަމެއް ހިނދެއްގައި ތަކެތި ގަތުމާއި، މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި 

  ވެ.އާންމުކޮށް އިޢުލަނުކޮށް ީބލަމަށް ހުޅުވާލަންވާނެއެ

ގައި 2މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނެވިފައިާވ ގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުާރނީ ޖަދުވަލް  (ރ)  
ނޑަށްވުރެ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އަންދާޒާއަގު ބޮޑުނުވާނަމައެވެ. އަދި  ބުނެވިފައިވާ މިންގަ
އެ މަސައްކަތެއްގެ ބީލަން ހުޅުވާލަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ 

 ވިފައިވާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަްށ އެކަންޏެވެ.ކުރެ
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ޕްރޮޕޯސަލް ރިކުއެސްޓް ފޮރ 
މުގެ ހުށަހެޅު)ޕްރޮޕޯސަލް 

 ދައުވަތު(

ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު  )ހ( 32
ސްޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ޚިދުމަްތ ހޯދުމުަގއެވެ. މިގޮތުން އެކަށީެގންވާ ފަާރތްތައް ޝޯްޓލި

ކުރުމުގައި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް އޮންނާނޭ ގޮތަކަށް ާއންމުކޮށް އިޢުލާނު 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ހުޅުވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ައމިއްލަ ފަރާތްތައް  ދައުވަތުޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް  )ށ(  
އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކެްއ ޝޯޓްލިސްޓްކޮްށ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުހުޅުވާލައިގެން 

  ކަތް ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ހޮވުމެވެ.މަސައް

ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިބާބުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޕްރޮކިއޯމަންޓު )ނ(  
އާންމުކޮށް އެ މަސައްކަތެއް ޚިދުމަތްތައް ހޯދަންވާނީ  ބުނެވިފައިވާ ނުވާިހނދެއްގައި

 ހުޅުވާލައިގެންނެވެ.ބީލަމަށް 

ގައި 2މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނެވިފައިާވ ގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުާރނީ ޖަދުވަލް  )ރ(  
ނޑަށްވުރެ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އަންދާޒާއަގު ބޮޑުނުވާނަމައެވެ. އަދި  ބުނެވިފައިވާ މިންގަ
އެ މަސައްކަތެއްގެ ބީލަން ހުޅުވާލަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ 

 ދިވެހި ކުންފުނިތަކަްށ އެކަންޏެވެ. ކުރެވިފައިވާ

ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް 
ފަރާްތތަަކކަށް ބީލަމުގައި 
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ދިނުން.

ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ބީލަމުގައި  )ހ( 31
ރެވިފައިވާ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާްނމުކޮށް އިޢުލާނުނުކޮށް ޝޯޓްިލސްޓް ކު

ުނވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް ވަކި ބަޔަކަށް އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާްތތަެކއްގެ ތެރެއިން 

 ސީދާ ދިނުމަކީ "ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގ" އެވެ.   

ބީލަމެއްގައި ބަިއވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ސީދާ ދިނުމުގެ މަޤްސަދަކީ ވަކި ބަޔަކަށް  )ށ(  
މުން އިތުރު ވާދަވެރިކަމެއް ނުވަތަ ހެޔޮއަގެއް ނުލިބޭނެ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރު

ހާލަތްތަކުގައި ވާދަވެރިކަން ުނގެއްލި އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
 މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.  

 -ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިން ބޭނުންކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުަގއި )ނ(  
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(5) 

ތި ނުވަތަ ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ހޯދަންބޭުނންވާ ތަކެ
 ފަރާތްަތކަކުން ނުވަަތ ވަކި ިލެބނީ މަދުހޯދަންބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތައް 

 ،ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

އާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން އެކަމެއް ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި   (2)   
 ކުރާނޭ އަކަށީގެންވާ ވަގުތު ނެުތން. 

ވަކިފަރާތްތަކަަކށް ބީލަުމގައި ބައިވެރިވުމުގެ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ުބނެވިފައިާވ ގޮތަށް  މި )ރ(  
ނޑަށްވުެރ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 2ޖަދުވަލް  ފުރުޞަތުދޭނީ ގައި ބުނެވިފައިވާ މިންގަ

މުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަންދާޒާއަގު ބޮޑުނުވާނަމައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތެއްގެ ބީލަ
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ކުންފުނިތަަކށް ހަމައެކަނި ދިވެހި

 އެކަންޏެވެ.

ގިނަ  ގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިޝޮޕިންގއަކީ ޕްރޮކިއޯމަންޓު )ހ( 32 ޝޮޕިންގ

 ވެ.އަޅާކިއުމެހޯދައިގެން އަގުތައް ކޯޓޭޝަންތައް  އަތުން ސަޕްލަޔަރުންގެ

އްޗެއް ހޯދުމުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން ގެ މަގްސަދަކީ އެޝޮޕިންގ  )ށ(  
އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ނުލިިބދާނެ އަދި ހެޔޮއަގެއް ނުލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި 
އިޤްތިޞާދީގޮތުްނ ފައިދާހުރި ެއކަމެއް ކުރުމަށް އެންމެ އަކަީށގެންވާ ގޮތެއްގައި 

  ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހެޔޮ އަގެއްގައި އެއްޗެއް ހޯދުމެވެ.

ނޑަށްވުރެ މަތި ނުވާނަމަ ތަކެތި ގަތުމަްށ  2ޖަދުވަލު  )ނ(   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ
ޝޮޕިންގ ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް
ހަވާލުކޮށްގެން  ވަކިފަާރތަކާއި

 ންކުރިއަށް ގެންދިއު
)ސިންގަލް ސޯސް 

 ސެލެކްޝަން(

ފަރާތަކުން  ސީދާ ވަކިސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓަކީ ވާދަ ވެރިކަމަށް ހުޅުވާނުލާ  )ހ( 33
 މަސައްކަތެއް ކުރުވުމެވެ.ޕްރޮކިއޯމަންޓުގެ 

 ބީލަަމކަށް ހުޅުވާލުމަށް ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް ބޭނުންކުރަނީ ވާދަވެރި  )ށ(  
 ބީލަމެއްގެތުގައި ނުވަތަ އޭގެ އަގުގެގޮތުން ވާދަވެރި މާަހލުއެއްގައި ވަގުތު ނެތް ހާލަ 
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އެކަށީގެންވާ ނުފެްނނަނަމަ ހޯދަން ބޭުނންވާ އެއްޗެއް ތަރުހީބު ލިބިާދނެކަމަށް 
 އަވަހަށް ހޯދުމަށެވެ.ގޮތެއްގައި 

 ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ހާަލްތތަކުގައެވެ. )ނ(  

 

ހޯދަން ބޭުނންވާ ތަކެތި ނުަވތަ ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދަްނ  (5)   
 އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައި ވުން. ލިެބނީ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް

ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން މިނޫން ގޮތަކަށް  (2)   
 ން.މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ވަގުތު ނެތު ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

ކުރިން ހޯދާފައިވާ އެއްޗަކާއި ގުޅުންހުރި އެއްޗެއްގެ ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ  (3)   
ހިފެހެއްޓުމަްށ، ނުވަަތ ކުރިން ޯހދާފައިވާ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓަނުާލ ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ސްޓޭޑަޑް 

 ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން.

ދަށުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް  އިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެކުރިންކުރެވިފަ (4)   
ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި 
އެކަމެއްގެ ބީލަން ހުޅުވާލުމުން ވާދަވެރިކަމެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް 

 ލިބިދާނެކަމަށް ުނފެންަނނަމަ.

ހޯދަން ބޭުނންވާ ތަކެތި ުނވަތަ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ކުަރންބޭނުްނ  (5)   
ނޑައެޅިފައިވާ  2ޖަދުވަލު  ބާބުގެމަސައްކަތުގެ އަގު މި ގައި ކަ

 މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވުން.

ކުއްލިހާލަތްަތކުގައި 
ޕްރޮކިއޯމަންޓްގެ ކަންތައްތަްއ 

  ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ކުއްލިއަކަށް ނުވަތަ ހޯަދްނޖެހޭނެކަމަށް ކުރިން  ނީބެލެވެ ކުއްލި ހާލަތް ކަމުގައި  )ހ( 34
 -ބެލެވިފައި ނުވާ އަދި އެހާލަތެއްަގއި

ނުވަތަ މުސީބާތެއް ނުވަަތ  ކާރިޘައެއްޤައުމަށް ނުރައްކާތެރި  (5)   
 ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތެއް ކުރިމަތި ވެފައިވުން؛
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ށް ނުވަަތ ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަ އިންސާނެއްގެ ފުރާނައަށް (2)   
އެކަމެއް ކޮންމެހެްނ ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން 

 ؛ނުކޮށްނުވުން 

އާންމު ބޭނުންތަކަށް  ކާއިތަކެތި ނުވަތަ އިމާރާތްތަ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި (3)   
ދައްވެ ހެދިފައިވާ ތަންތަނާ ތަކެތީގެ ހާލަތު ނުވަތަ އޭގެ ފެންވަރު 

ްއގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމާއި ނުރައްކާތެރި ވެއްޖެހިނދެ
ކުރިންހުރި ގޮތަށް  ފެންވަރުމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އޭގެ ދެ

 ގެނައުމަށްޓަކައި ވަގުތުން ފިޔަވަުޅ އަޅަންޖެހުން؛

 ތަކެތީގެ ސަބަުބން ޕްރޮޖެކްޓެއް ުކދިހޯދަން ޭބނުންވެފައިވާ ކުދި (4)   
 ؛ގެންދިއުންވަރަށް ބޮޑުތަން ލަސްވެ މަސައްކަތް

ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތެއް މަރާމާުތ ކުރުމާއި މުދާ ބެލެހެްއޓުމުަގއި މިމާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ބުނެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުެރވޭނީ އެމާއްދާގައި ބުނެވިފައިވާ ހަމައެކަނި ކުއްލި 

 ހާލަތްތަކުގައެވެ. 

ށް ބުނެވިފައިާވ ކުރުމަކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޕްރޮކިއޯމަންޓްގެ މަސައްކަތައް  )ނ(  
 -މުއައްސަސާއިން ދައުލަތުގެ ގޮތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ހުަރސްއެޅޭނަމަ

ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ އެކަމަކަށް އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން  (5)   

 ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހޯދުން؛

 ދަވެރިކަމެއް ހޯދުން. އަދިލިބިދާނެ އެންމެ ޮބޑު ވާއެހާލަތެއްގައި  (2)   

ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ހާލަތުގައި  ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ އަދަދު (3)   
 ކޮންމެހެން ބޭުނންވާ މިންވަރު ކަމުގައިވުން.

ދަނީނަމަ، އެކަމެއް ކުރިއަށް ގެންކުއްލި ހާލަތެއްގައި  މަސައްކަތެއްޕްރޮކިއުމެންޓުގެ  )ރ(  
އަކަމުގެ ސަބަބާއި އަދި ކުއްލި ހާލަތެއް  ގޮތާއި، ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި

 މެދުވެރިވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އެްނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
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 މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

ގެ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓު
ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

 

ތަްފޞީްލ  ބޭނުންވާއެކަމަކަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަމަލީ )ހ( 35
ލިޔުމުން އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބޭނުންވާ ތަކެތީ، މަސައްކަްތ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ 

  ތަފްޞީލާއި އަންދާޒާއަގު އަދި ޭބނުންވަ އަދަދު ލިޔެވިފައި އޮންަނންވާނެއެވެ. 

  ޓަންވާނީ ހަމައެކަނި:ގެ މަސައްކަތެއް ފައްޕްރޮކިއުމަންޓް )ށ(  

 އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަަމޖެހުމުން؛ އަދި،  (5)   

 އެކަމެއް ފެށުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން؛   (2)   

ނޑައަޅާ އޮފިަސރ ނުވަތަ އެމަސައްކަތް ކު އެހުއްދަދޭނީ ޒިންމާދާރު    ރުަމށް އޭނާ ކަ
 ކެވެ. މީހެ

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތަްއ 
 ވުން ކުރިއަށް ރޭ

ރަނގަޅު  ގެންދާނޭ މުއައްސަސާއަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ )ހ( 36
ރާވާ އިންތިޒާމްކުރަންވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ކުރިއަށް ގޮތަކަށް ކުރިއަށް 

 ގޮތެއްގައި:

ޚަރަދާއި އޭގެ މަންފާ  މަސައްކަތަށް ހިނގާނޭ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ (5)   
ޕްރޮކިއޮ ކުރަންޖެހޭ ރިހަމަ ގޮތުގައި  ހޯދުމަށްޓަކައި ވީވަރަކުން އެންމެފު

 އެއްކޮށްލުމަށްފަުހ؛ތަކެތި، ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް 

ވަކިގޮތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން  (2)   
 ށް ވަކިވަކިކަން ގެއްލޭގޮތަވާދަވެރިޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 

 ނުކުރުން.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާންމުކޮށް ބޭުނންކުރާ  59މި ބާބުގެ  (3)   
ނުވަތަ ވަކިކަމަކަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހޯދުމުގެ 
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެަމސައްކަތް 

ކުެރވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލު
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 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
)ސްޓޭޓްމަންޓް  ބަޔާންކުރުން

  އޮފް ރިކުއަރމަންޓް(

ފުރިހަމަ ތަފްޞީްލ  ތަކެިތ، މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެޕްރޮކިއޮ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )ހ( 37
ތުން ސްޕެސިފިކޭޝަން، ކުރެހުން، ބިލްސް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮ

އޮފް ކުއަންޓިޓީ، ޑެލިވަރީ ނުވަތަ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ޝެޑިއުލް، ޓާރމްސް 

 އޮފް ރިފަރެންސް ނުވަތަ މިކަމަށް ބޭނުންވެދާނެ އެެހން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް.

 :ވާނީސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް   )ށ(  

ލަމުގައި ބައިެވރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުެގ އެ ހުޅުވާލެވޭ ބީ (5)   
އެންމެހައި މަުއލޫމާތު  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެމުވައްސަސާއަކަށް ބޭނުންވާ 

 އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކުެރވޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައެވެ.

އި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާގެ ހުށަހެޅޭ ބީލަްނތައް ދިރާސާ ކުރުމުގަ (2)   
ދޫކުރެވިފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓާއި އެއްގޮތަށް ންވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ބޭނު

ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި އާއި ައދި ބީލަން ުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާްތތަކުން 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަމުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައެވެ.

އި ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި އާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގަ (3)   
 އެކަމެއްގެ ތަފްޞީލް ކޮންޓްރެކްްޓގައި ރަނގަޅަށް ބުނެދިނުމުގައެވެ.

ބީލަން ފޮތުގައި ސްޭޓޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ހިމެނުމަްށ ތައްޔާރުކުރުމުގައި  )ނ(  
 ބަލަންވާނީ:

 އަދި؛ މަށްހުޅުވާލު މަށްވާދަވެރިކަ ަކމާއެކު ހަމަހަމަވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި  (5)   

ހޯދާ  ނުވަތަމަސައްކަތަކީ  ށް ހުޅުވާލައިގެން ހޯދާ އެްއޗަކީ، ކުރުވާލަމަބީ (2)   
އެަކށީގެންވާ ްއ ހާސިލުވާނޭހެްނ ޚިދުމަތަކީ އެމުއައްސަސާއެއްގެ ބޭނުންތަ

 ކުރެވޭ ކަމަށްވުމެވެ.ފެންވަރުގައި 
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ތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ެއއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކުރަންބޭނުން މަސައްކަތެއް ނުވަ ބީލަމެއްގައި )ރ(  
ނޑައަޅަންވާނީ  ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ހާސިލް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަ

 އިގެްނނެވެ.ހިމެނަ އެކަމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަންނީ އަދި ފެންވަރު

ނޑައެޅުމުގައި އެކަމެއް ބެނެދެވޭނެ  )ބ(   ނުވަތަ ބީލަމެއްގައި ބެުނންވާ ކަންތަްއަތއް ކަ
 ސް ޮގތެއް ނެތް ިހނދެއްގައި މެނުީވ، ވަކި ބްރޭންޑްއެއްވެތަފްޞީލް ދެވޭނެ 

އަސްލު އުފެއްދުން، އުފައްދާ ، ޑިޒައިނެއް، ޓްރޭޑް މާރކެއް، ވައްތަރެއް، ނަމެއް
ކެޓަލޮގަކަށް ރިާއޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ހިނދެއްގައި  ނުވަތަފަރާތް 

ނަޑއެޅުމުގައި އިސްވެދެންނެ ވުނު ގޮތަށް ރިއާޔަްތ ބޭނުންވާ ަކންތައްތައް ކަ
އެއާއި އެއްފެންވަރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅޭ ބީލަންތަްއ ކުރަނީނަމަ 

ދިރާސާކުރުމުގައި ބުނެދެވިފައިވާ ވަކި ވައްތަރު ބަލަންވާނީ ިއވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި 
 ގެންގުޅެވޭ އާންމު މިންގަޑަކަށެވެ.

ންކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، ޓެކްނިކަލް މިމާއްދާގެ )ބ( ގައި ވަކިގޮތަކަށް ބާޔާ )ޅ(  
ކޮމްޕެޓަބިލިޓީ އަށާއި ސާރވިސްކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމަްށ ނުވަތަ ވޮރަންީޓ ގެ 
ޝަރުތުތައް ދެމެހެއްޓުމަްށ ކޮންެމހެން ބޭުނންވާ ހާަލތްތަކުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓްކުރުމަށް 

ތެރޭގައި ވަކި  ހުޅުވާލާފައިވާ ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުތަކުގެ 
ޓްރޭޑްމާރކެއް، ބްރޭންޑް ނަމެއް، ޕޭޓެންޓެއް، ވައްތަރެއް، ބާވަތެްއ، ވަކި އަސްލެއް، 
ވަކި ފަރާތަކުން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް، ކެޓަލޮގް ނަމްބަރެއް ހިމެނުމަށް ލާޒިމް 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ގެ ބީލަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް )ހ( 38  ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް 
ބޭނުންކުރަންވާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކަމަކަށް 
އެކަށީގެންވާ ޑޮކިއުމަންޓް ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން 

 ފާސްކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓެކެވެ. 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މައުލޫމާތުތައް ޓުގައި ބީލަމުގައި ދޫކުރެވޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަން )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 
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ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި ައމަލުކުރާނެ  (5)   
 ޤަވާއިދުތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން؛

ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބޭނުންތައް ަތްފޞީލްކޮށް  (2)   
 އަދި؛ ފް ރިކުއަރމަންޓް" ގެ ގޮތުގައި އޮތުން"ސްޓޭޓްމަންޓް އޮ

ކޮންްޓރެކްޓް އޮންނާނެ ގޮތާއި ކޮންޓްެރކްޓްގެ ބީލަމުގައި ބޭުނންކުރެވޭނެ  (3)   

 ކާއި އެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބެލޭނެ ކަންތަްއތަކެވެ.މާއްދާތަ

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ
 ފަރާްތތައް ހޮވުން

 

އް ހޮވާނީ އެ ބީލަމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަ  )ހ( 39
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިޮގތުން:  ގެންދިއުމަށް ކަ

ާއންމުކޮށް ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް  42ގެ ބާބުމި (1)   
ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިާވގޮތަށް  41ނުވަތަ  އިޢުލާނުކޮށްގެން

 އިޢުލާނުކޮށްގެން ބީަލންވެރިން ޕްރީ ކޮލިފައިކޮށްގެންެނވެ. އާންމުކޮށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބީަލމުގައި 42މި ބާބުގެ  (2)   
ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަްނ ހުށަހެޅުމަށް އާންމުޮކށް އިުޢލާނުކޮށް 

ތްތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުށަހަޅާ ފަާރްތތައް ޝޯޓްލިސްްޓ ކޮށް އެފަރާ 
ބީލަން ހުަށހެޅުމުގެ ދައުވަުތ "ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް" 

 ފޮނުވައިގެންނެވެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޝޯޓްިލސްޓެއް 43މިބާބުގެ  (3)   
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަކި ފަާރްތތަކަކަށް  ތައްޔާރުކޮށް

 ންގ، ނުވަތަ ޝޮޕި އެކަނި ހުޅުވާލައިގެންނާއި

އެއްފަރާތަކުން ލިބެން ހުްނނަ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެފަރާތެއް  (4)   
ނޑައަޅައިގެން  .ނެވެކަ

ބީލަން އާންމުކޮށް 
  އިޢުލާނުކުރުން

( ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލާއިުރ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވައްތަރާއި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 5) )ހ( 42
ޔަކު ކަނޑައެޅުމަށާއި ކޮލިފައިވާނެ ޝަރުތުތަކާއި ފަންނީ މިންގަޑުތަކާއި ޤާބިލު ބަ



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  42 ސަފުހާ   

 
 

 ޝަރުތުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލާ އެކަމަްށ ޤާބިލު ފަރާްތތައް ޓެންަޑރަށް ހުށަހެޅުމުގެ  )ށ(  
 އިޢުލާންކުރާނީ:

ސަރުކާރުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އިޢުލާންތައް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ  (5)   
 ގެން؛ އަދިވެބްސައިޓެއްގައި ހިމަނައި

ޕްރޮކިއުމަންޓުކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނުވަތަ އެފަދަ  (2)   
ނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައި.  އިޢުލާންތައް ކުރުމަށް ކަ

ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުަވތަ އެއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްކަމަށް ފެންނަ  )ނ(  
ލުމަށްޓަކައި ޗާޕުކުރެވިގެން ނުކުންނަ ނޫސް ހާލަތްތަކުގައި ވާދަވެރިކަމަށް ުހޅުވާ
 މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވިދާެނއެވެ.

ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ދައުރުވާ، ޗާޕުކުރެވިގެން  )ރ(  
 ނުކުންނަ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ  2ދުވަލު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އަގު ޖަ (5)   
 މަތިވުން؛

އެކަށީގެންވާ ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ޓެންޑަރކުރުމުގެ ފުރުސަތަށް  (2)   

 ހުޅުވާލައިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ަފރާތްތަކަށް ޓެންޑަރަށް ހުޅުވާލުން.

 ޕްރީކޮލިފިޭކޝަން 

 

ރެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ އެކަށީގެންވާ ތިރީގައި ބުނެވިފައިވާފަދަ ކޮންޓް )ހ( 45
ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޕްރީކޮލިަފއި ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޤާބިލު ފަރާތެއް ކަ

ގަންނަން ބޭނުންާވ ތަކެއްޗަކީ ނުވަަތ އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަުށން  (5)   
ދުމަތަީކ ވަކި ވާ ޚިކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތަކީ ުނވަތަ ހޯދަން ބޭުނން

ނޑައެޅިފައިވާ  ހާއްސަ ހުނަރެއް ބޭުނންވާ ުނވަތަ ވަކި ގޮްތތަކެއް ކަ
 އް.ކޮންޓްރެކްޓެ ބޭުނންވާ ނުވަތަ އެކަމެއް ފަރުމާ ކުރުމުގެ ތަފްޞީލް  
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 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން (2)   
ވާދަވެރިކަން ކުޑަވެާދނެފަދަ  ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާޭނ ފަރާތްަތއް މަދުވެ

 ނުވަތަ ، ކޮންޓްރެކްޓްތައް

ހުމާއި، ގިނައަދަދެއްގެ ދިރާސާކުރަންޖެހުށަހެޅޭ ބީލަްނތައް ތަފްޞީލުކޮްށ  (3)   
ބީލަންތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަަކއި ވަގުތު ހޭދަވުމާއި ަސރުކާރުގެ 

  އިދާރާއަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވެދާނެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓްތައް.

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޕްރީކޮލިފައިކުރަނީނަމަ، އެކަމަށް  )ށ(  
ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާްތތަކަްށ ޕްރީކޮލިވުމަށް ފުރުޞަތު އޮންާނނޭހެން އާންމުކޮްށ 

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ރިންަންށ ޕްރީކޮލިފިކޭޝަން ޕްރިކޮލިފިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ބީލަންވެ )ނ(  
ވަނަ 26މިބާބުގެ ބީލަންފޮތް ދޫކުަރންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ދޫކުރެވޭ ބީލަން ޮފތުގަިއ 

މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބުނެވިފައިވާ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ޝަރުތުތަކާއި )ކްރައިޓީރިއާ( 
 ޕްރީކޮލިފިކޭޝަން ބީލަންފޮތް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި ހުށަހަޅާނޭގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުން ޕްރިކޮލިފައިކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ީބލަމުގައި  )ރ(  
 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާެނއެވެ.

ލާފާ ދިނުމާއި ޚިދުމަތް 
ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން 

  ފާޅުކުރުން

ފާޅުކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ  ލަފާ ދިނުމާއި ޚިދުމަތް ޯހދުމަްށ ޝައުޤުވެރިކަށް )ހ( 42
އިޢުލާނުގައި އެކަމެއްގެ ބާަވތާއި ފުރިހަމަ ތަފްީޞލް ިހމެނުމާއި، ބީަލން 
ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ އާިއ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ 

އްކަތެއް ފެންވަރާއި ހުނަރު އަދި ެއ ކޮްނޓްރެކްޓެއް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަުކން އެ މަސަ
އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިައށް ގެންދިއުމަްށޓަކައި ކޮންމެެހން ބަަލންބޭުނން 
ކަންތައްތައް ހިމަނައި ޯޝްޓލިސްޓް ކުރުމުގައި ބެލާޭނ ކްރައިޓީރިއާތައް 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ލަފާ ދިނުމާއި ޚިދުމަތް ޯހދުމަށް ޝައުޤުވެރިކަށް ފާޅުުކރުމަށް ޢާންމުކޮްށ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(އަށް 41ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން 41ނުކުރަންވާނީ ިމބާބުގެ އިޢުލާ
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 ބުނެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާނޭ އެކަށީެގންވާ ފަރާތްތަކެއް ޝޯްޓލިސްްޓ ކުރުމުގެ ގޮތުން  )ނ(  
އި ބީލަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުށަަހޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުްނތައް އިޢުލާނުގަ

 ބުނެވިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއި އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނެއެވެ. 

ބީލަމުގައި ވާދަވެރިކަްނ ދެމެހެއްތުމަށްޓަކައި ެއކަށީގެންވާ އަދަދެއް  )ރ(  
ޝޯޓްލިސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. ައދި މިގޮތުން ަހތަރު ފަރާަތށްވުރެން މަދުނޫްނ 

 ތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.އަދަދެއްގެ ބީލަންވެރިން ޝޯްޓިލސްޓް ކުރެވޭ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރުތު  ހުށަހެޅިބައިވެރިވުމަށް ޝަުއގުވެރިކަން ބީލަމުގައި  )ބ(  
އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ޭއގެތެރެއިން އެންމެ  6ފުރިހަމަވާ ޤާބިލު ފަާރތްތަކުގެ އަދަދު 

 ޤާބިލު ފަރާތައް ހޮވާނީއެވެ.

ގޮުތގެމަތިން ދައުލަތުެގ ( ގައިވާ 3އްދާެގ )ހ( ގެ )ަވނަ މާ 39 ބާބުގެމި )ހ( 43 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން 
ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަމަކަށް  މުވައްސަސާއަކުން ހުޅުވާލެވޭ

  ޓްގައި ހިމެނިގެންވާނީ:ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދެނީނަމަ، އެޝޯްޓލިސް

ވާ ިއވާ ބުނެވިފަ ( ގައ1ިވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 31ގެ ބާބުމި (5)   
އެކަމެއް ކުރަނީ މަދު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތްތަކަކުްނ ނަމަ، ފަދައިން 

 އެފަރާތްތަކެއް ހިމެނުން. 

 ހިމަނަން ވާެނއެވެ. ފަރާތެއް 3އެހެން ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައި މަުދވެގެން  (2)   

ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާނޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ  )ށ(  
ނުކުރެވޭނެ ފަާރތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަ އްސަސާއިން ބޭނުންވާ މުވަ

އެފަރާތެއްގެ ޤާބިލުކަމާއި  ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. މިގޮުތން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި
 ފެންވަރު ބޭނުންވަ މިންވަރެއްގަިއ ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އެއްފަރާތަކަށް  ފަރާތްަތކަކީ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ )ނ(  
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 ެވގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްފަރާތަކުްނ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތްތަކަކަށްނިސްބަތްވާ 

 މަރުހަލާތައް ބީލަން ކުރުމުގެ

 

ބީލަމުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު އެރުވިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ބީލަމުގައި  )ހ( 44
 މުއައްސަސާއަކުން ބަލަހައްޓަން ވާެނއެވެ. ތުގެމަސައްކަތް ކުރާ ދައުލަ

ބީލަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބީލަންފޮތް ބީލަމުގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  )ށ(  
ނޑައަޅާއަގަކީ އެއްވެސް ހިނދެއްގައި  ވިއްކިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ވިއްކުމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އަގަކަށް ބީލަން ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ފޮތުގެ  ބަލަންވާނީ ބީލަންޮފތް ޕްރިންްޓކުރުން، ކޮޕީހެދުން، އަގު ކަ

 ވިއްކުމުގައި ހިނގާނޭ ޚަރަދުފަދަ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ްޕރީކޮލިފައި ނުވަތަ ޝޯޓްިލސްޓް ކުރެވިފައިވާ  )ނ(  
 މަ، އެފަާރތްތަަކށް ބީލަންޮފތް ދޫކުރަންވާނީ އެއްަވގުތެއްގައެވެ. ފަރާތްތަކެއްވަނީނަ

ނޑައެޅުމުގައި އެ ބީލަމެއްގައި  )ރ(   ބައިވެރިވާ ބީލަން ުހށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ކަ
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ލިބިަގތުަމށާއި،  ބީަލންފޮތްފަރާތްތަކަށް 
 ދޭންވާނެއެވެ.

 )ދައުވަތު ދޭ ދުވަހުްނ ފެށިގެން( އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ:ގައި ދެވޭނެ ބީލަމެއް )ބ(  

އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވޭ ބީަލން އަދި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް  (5)   

 ހަފްތާ؛ 4ހުށަހެޅުމަށް 

 3 ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެްއގައިވަކި (2)   
 ހަފްތާ؛ އަދި،

 ހަފްތާ؛ 1އަށް "ޝޮޕިންގ"  (3)   

ނޑައާޅަނީ  ބީލަމުގެ އެކަށީގެންވާ ނަމަވެސް     ގެ އެބީލަަމކަށް ތައްޔާރުވުމުމުއްދަތު ކަ
ތަފްސީލު ކަންކަމުގެ ދަތި އުނދަގޫކަމާއި، ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި 

 ބީަލން ހުށަހެޅުމުގައިބާވަތާއި ބީލަމުގެ ބޭނުންވާ މިންވާރާއި އަިދ 
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 މައުލޫމާތުަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުއެވެ.ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނެ 

ނޑަ ގެއްުކރާ ބީލަމެކުއްލިހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން  )ޅ(   މިމާއްދާގެ   ެއޅުމުގައިމުއްދަތު ކަ
 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ން)ބ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮަތށް އަމަލުކުރު

 ؛ގެ މުވައްސަސާއަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިބީލަމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތު )ކ(  

ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫާމުތ ދިނުމަށާއި، ީބލަމުގައި ަބއިވެރިވާ  (5)   
ފަރާތްތަކުން ސާފުކުރުމަށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށް ިދނުމުގެ 

 ބިޑް ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމު ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި-ގޮތުން ޕްރީ

ނޑައެޅިފައިވަނީނަމަ،  (2)    ތަނަކާ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކިތަނެއް ކަ
ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެތަނަކަށް ދިއުން ނުވަތަ 

  ދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ގެ ބިޑް ބައްދަލުވުމާއި އަދި ސައިޓްވިސިޓް-ބީލަމާކާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޕްރީ  )އ(  
ކުރެވޭ އާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ީބލަމަށް ދޫކުރެވޭ ީބލަން ފޮތުގަިއ އާއި ބީލަަމށް 

ބިޑް -އިޢުލާނުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރީ
 ބައްދަލުވުން ނުވަތަ ސައިޓް ވިިސޓަށް ދިއުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ލަން ޮފތާިއ ޑްރާފްޓް ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެ ބީލަމެއްގެ މުއްދަތު ބީލަމުގައި ދޫކުރެވޭ ބީ )ވ(  
)ބިޑް ވެލިޑިޓީ( ބަޔާންކުރެވިަފއި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ީމގެ އިތުރުން އެ 
  ބީލަމަކަށް ބޭނުންވާ ޕާރފޯރމަްނސް ސެކިއުރިޓީ އާއި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ 

 .ގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ

ލައި ގަތުމާއި ބީލަން ބީލަން ބަ
 ހުޅުވުން 

ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި  ބީލަމަށް ދޫކުރެވޭ ބީލަން ފޮތުަގއި އެ ބީލަމެއް )ހ( 45
ބީލަމުެގ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަންޖެޭހނެއެވެ.  )ސުންގަޑި( ގަޑި

 ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބީަލންތައް ަބލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ްއސަސާއިން ބަލަން ޖެހޭ ކަންތަްއތަކުގެ ތެރޭގައި:ވަމުބީލަން ހުޅުވާލާ ދައުލަތުގެ  )ށ(  
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ބީލަން ނުވަތަ އަންދާީސ ހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް  (5)   
  ހަމަޖެއްސުން.

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ޖެހެންދެން ބަލައިގަނެވޭ  (2)    ބީލަން ހުޅުވުމަށް ކަ
ަލންތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭެނ ގޮތަށް ބީލަންތައް ުހންނަންާވނީ ބީ

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ބަންދުކުރެވިަފއިވާ ސިޓީއުރައިގައެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި ޖެހުމުން ބީލަން ބަަލއިގަތުން  (3)    ބީލަމަށް ކަ
ބަންދުކޮށް ސުންގަޑީގެފަހުްނ ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް 

 ބަލައިގަނެވިގެން ނުާވނެއެވެ. 

 ؛ުހޅުވަންވާނީއާންމުކޮށް ހުށަހެޅޭ ބީލަްނތައް  ނ()  

ބީލަން ހުަށހެޅުމަށް އާންމުޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމާިއ ވަކި  (5)   
ފަރާތްތަކަކަށް ބީަލން ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ބީަލމެއްގައި 

ަލސްނުކޮށް ދެވިފައިާވ ސުންގަޑި ޖެހުމުން  ބީލަން ހުޅުވުަމށް
 . ވަގުތުންނެވެ

ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދައުވަތު ދީފައިާވ ފަާރތްތަކުގެ  (2)   
ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ެއންުގމަށްފަހު 
އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިާވ ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހާއި ވަގުތުގައެވެ.  ކަ

 ސީ ނަމަވެސް އަންދާޕިންގ" ގައި އާންމުކޮށް ބީލަން ހުޅުވުމެއް ލާޒިމެއްނޫނެވެ. "ޝޮ )ރ(  
ބަލައިގަންނާނޭ ނުވަތަ ުހަށހެޅޭނޭ އެންމެ ފަހު ނުވަތަ ކޯޭޓޝަންަތއް ހިސާބުތައް 

ނޑައެޅާ ތާރީޚާކާއި ވަގުތެއް  އެވަގުތެއް ޖެހުމުން އަންދާސީ ހިސާބު ނުވަތަ  ކަ
 މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.ކޯޓޭޝަންތައް ހުޅުވާ އެކަމެއްގެ 

 އިވެލުއޭޝަން

 

ހުށަހެޅޭ ބީލަްނތައް އިވެލުއޭްޓ ކުރާނޭ ގޮތާއި އިވެލުއޭޓްކުުރމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ  )ހ( 46
ކްރައިޓީރިއާ އަދި ބީލަން ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޮވާނޭގޮތް ބީލަމުގައި ދޫކުރެވޭ 
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ގޮތެއް ނުވަތަ ކްރައިޓީރިއާއެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ  ބުނެވިފައިވާ ގޮތާއި ކްރައިޓީރިއާ ނޫން
އަދި ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުށް ބުނެވިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވާނެއެވެ. 

 ހަމަގޮތެއްގައި ބޭނުްނކުރަންވާނެއެވެ.ހުރިހާ ބީލަންތަކަަކށް އިވެލުއޭޓްުކރުމުގައި ހަމަ

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަން އިެވލުއޭޓް ކުރުމަށް  )ށ(  
އެމުވައްސަސާއެއްގައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއެއް އައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ. 
އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޒިންާމއަކީ އެ މުވައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަްނތައް 

އޭޓްކުރުމާއި، އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެކަމެއްގެ ހުއްދަހޯދުމަްށ އިވެލު
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ުހށަހެުޅމެވެ.  

ނޑައަޅާނީ ބީލަުމގެ އަގުގެ ކުޑަ ބޮޑު  )ނ(   އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަުރންގެ އަދަދު ކަ
ންަންށ ބަލައިގެންނެވެ. މިނަށާއި އެ ބީލަމެްއ އިވެލުޭއޓްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ފަ

 އަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 3މިގޮތުން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ައދަދު 

ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަްނތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބީލަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް  )ރ(  
ސާފުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ެއ  މަޢުލޫާމތެއްކަމެއް ނުވަތަ ސާފުކުރަން ބޭނުްނ 

އެދެންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިބާބުގައި  އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އްސަސާއެއްގައިމުވަ
ނުވަތަ ބީަލން ފޮތުގަިއ ބުނެިވފައިވާގޮތް ނޫންޮގތަކަށް ހުަށހެޅިފައިވާ ބީލަމެއްެގ 

 އަސްލު ނުވަތަ އަސާސް ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަށް ބަދަލެއް ުނގެނެވޭނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިންދެއް )ބ(   ގައި، ބީަލމެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކަ
ލިބިފައިވާ  ށްއެދެވޭގޮތެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރުމައެންމެ ފަރާތުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް 

ޤާބިލުކަމާއި ބޭުނންވާ ވަސީލަްތތައް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮުތްނ ބީލަން ފޮތުގައި 
 ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހެދިދާނެއެވެ. -ޕޯސްޓް ބުނެވިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތަށް

އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ 
ބީލަންތަކާއި ވަކި 

ހުޅުވާލެވޭ ފަރާްތތަަކކަށް 
ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ 

 ގޮތް 

 ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެެނނީ؛ހުށަހެޅޭ ބީލަްނތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ  )ހ( 47

މުގައި ދެވިފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަންތައް ީބލަ  (5)   
އެބީލަމަކީ  ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތްވޭތޯ ބެލުމަށް އަޅާކިޔާ
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އެކަށީގެންވާވަރަށް ސްޓޭޓްމަްނޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ުފރިހަމަވާ 
"ފާސް" ނުވަތަ  ންޝަލީ ރެސްޕޮންސިވް( ބީލަމެއްތޯ ބަލާ)ސަބްސްޓޭ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. "ފެއިލް"  ކަ

 ފުރިހަމަވާ އެންމެ ކުޑައަގެއް  ޓްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންސް (2)   
ނޑައެޅުން. )ލޯވަސްޓް އިވެލުއޭޓެޑް ޕްރައިސް(   ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ކަ

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ ހުށަހެޭޅ ބީލަްނތަކުގެ އަގު  )ށ(  
ނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކު ރާޭނ އިތުރު ކްރައިޓީރިއާއެއް ބީލަމަްށ އިވެލުއޭޓްކޮށް ކަ

އިތުރުކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ދޫކުރެވޭ ބީލަން ފޮތުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. މިގޮތުން 
ކޮންޓްރެކްޓެްއ ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފެންވަރު، ގޮތްތައް ނުވަަތ  ގުޅިފައިވާންވާނީ

މަށް ހުށަހަޅާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މާއްދާ އާއި ޝަރުތުތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަަމކުރު
އާފްޓަރ ، މުއްދަތު، ފައިސާ ދިނުމަށް ުހށަހަޅާގޮތް، ސްޕެއަރި ޕާރޓްސްގެ އަގު

 ސޭލްސް ހިދުމަތް، މެއިންޓަނަްނސް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ފެންވަރު ފަދަ ކަންތައްތަ 
  ބެލުމުގައެވެ.

ވާނީ، ހުށަހެޅޭ ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އިތުރު ކްރައިޓީރިއާއެއް ހިމަނަން )ނ(  
ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަށް ލިބިދާނެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިމެނޭ  ބީލަމެއްގައި

މިދަކަންކަމަކީ މާއްދީ . ގެ މައްޗަށް ރިއާއަތްކޮށެވެގެއްލުމެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް
ގޮތުންނާއި ފައިސާގެގޮތުން އަުގކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެކަމެއްގެ 

ނުވަަތ ފައިދާ ހަމައެކަނި އިވެލުއޭްޓ ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްުލން
ބީލަމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަށް ގެއްލުމާއި ފައިދާގެ އުނިއިތުރު ގެނެވިދާނެއެވެ. 
މިގޮތުން މިފދަކަންކަމަށް އުނިިއތުރު ގެނެވޭ ބީލަމުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ބީލަންފޮތުގައި 

 ވެ.ގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންާވނެއެ

މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނެވިފަިއވާ ގޮތްތައް ފިޔަވައި، ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް  )ރ(  
ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ  އްގެގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމަންޓެ

 ހުއްދަ ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެނިހެން ގޮތްތައް ޕްރޮކިއުމަންްޓ ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން
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ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް ރިކުއެސްޓް 
ދިރާސާ ކުރާނެ 
 ގޮތްތައް  )އިވެލުއޭޓްކުރާނެ(

 ؛އިވެލުއޭޓް ކުރަންވާނީ ގޮތްތަކަކީ )ހ( 48

ވަރަށާއި އަގަށް ބަލައިގެން ހޮވުން )ކޮލިޓީ އެންޑް ކޮސްޓް ބޭސްޑް ންފެ (5)   
ސެލެކްޝަން(، ުހށަހެޅިފައިާވ ހުށަހެޅުންތައް އިެވލުއޭޓް ކުރުމުގައި 

)ކުއަލިޓީ( ފެންވަރަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުގެ  ބަލަނީ ޕްރޮޕޯސަލްގެ
ރަނގަޅު އަދި އަގުހެޔޮ ހުށަހެޅުމެއް ފެންވަރު މައްޗަށް ބަލާ އެންމެ 

 ެވ.ގައި މިދެބައިގެ ބުރަދަނަށެހޮވުމު

ހުށަހެޅިފައިވާ ، )ކުއަލިީޓ ބޭސްޑް ސެލެކްޝަން( ބަލާ ހޮވުން ފެންވަރަށް (2)   
ގައި ބަލަނީ ޕްރޮޕޯސަލްގެ )ކުއަލިޓީ( ހުށަހެޅުންތައް އިވެލުއޭްޓ ކުރުމު

 ؛ފެންވަރަށްބަލާ އެންމެ ރަނގަޅު ުހށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް  (3)    : )ފިކްސްޑް ބަޖެޓް ސެލެްކޝަން( ޮހވުން ފެތޭކަ
ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުްނތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލަނީ ޕްރޮޕޯސަލްގެ 

ލިޓީ( ފެންވަރަްށބަލާ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ )ކުއަ
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަްށ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިން އާންމުކުރެވި ކަ

 ފެތޭ ފަރާތެއް ހޮވުމަށެވެ.

؛ )ލީސްޓް ކޮސްޓް ސެލެްކޝަން( އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ބަލައި ޮހވުން (4)   

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލަނީ ޕްރޮޕޯސަލްގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުްނތައް
ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާގެ ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުެގ 

 ތެރެއިން އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ހޮވުމަށެވެ.

ހާލަްތތައްފިޔަވައި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ( ގައިވާ ބ( އަިދ )ރ)، (ނމިމިމާއްދާގެ ) )ށ(  
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ ކުއަިލޓީ އެންޑް ކޮސްޓް ޕްރޮޕޯސަލް 

 ބޭސްޑް ސެލެކްޝަނެވެ.

" ބޭނުންކުރެވޭެނ )ުކއަލިޓީ ބޭސްޑް ސެލެކްޝަން( "ފެންވަރަށް ބަލާ ހޮވުން )ނ(  
 ހާލަތްތަކަކީ؛
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ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  (5)   
ނ ޑައެޅިގެން ބުނެދިނުމަްށ ދަތިވުން ނުވަތަ ުއނަދގޫވުމާއި، ކަ

ހުނަރުތަކެއް ޙާއްސަ ގޮތުން ވަރަށް ފަންނީމަސައްކަތަކީ އެކަމަކަށް 
ބޭނުންވާ ކަމަކަށްވުމާއި، ީބލަްނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތަކަށް 
ބޭނުންވާ އައު އުފެއްުދންތަކާިއ އީޖާދުތައްފަދަ ކަންތަްއތަކާއި ބީލަްނ 

ށަހަޅާ ފަރާތަކުން އެމަަސއްކަތަކަށް ބޭުނންވާނޭ ކަްނތައްތައް ހު
އް ހުށަހެޅުމަށް ދޫކޮށްލުން ބޮޑަށް ަރނގަޅުވާނޭ ކަމަށް ފެންނަ މަސައްކަތެ

 ކަމުގައިވުން.

މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން މަތިންތިރިއަށް އޭގެ އަސަރު  (2)   
ވައްސަސާއިން މަސައްކަތް މަސައްކަތަކަށްވެފައި ދައުލަތުގެ މު ކޮށްފާނޭ

ހަވާލުކުރުމަށް ބޭނުންަވނީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތަކާއި 
 ކަމުގައިވުން.

މަސައްކަތަކީ ތަފާތު އެތައް ގޮތަކަށް ކުރެވިދާނެ އަދި އެމަސައްކަތެއް  (3)   
 ކުރާ ފެންވަރަކުން އަގަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށްވުން.

ނޑައެ )ރ(   " )ފިކްސްޑް ބަޖެޓް ސެލެކްޝަން( ޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލާ ހޮވުން"ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކަށް ފަށްތައިގެން މަސައްކަތްބޭނުންކުރެވެނީ   ކުރުވުމަށާއި  ކަ

ވަކި ބަޖެޓެއް ދުރާލާ ފަސޭހައިން ކުރެވޭފަދަ އަދި އެކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަ  ވެ.ކަށެކަ

" ބޭނުންކުރެވޭީނ )ލީސްޓް ކޮސްޓް ސެލެކްޝަން( ންމެ ކުޑަ އަގަށް ބަލައި ހޮވުން"އެ )ބ(  
ވަކިފެންވަރެއް ނުވަަތ ފަސޭހަ މަސައްކަތްތަކަށާއި އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ  އަދި އެކަން ކުރާނެ އެންމެ ވަކިގޮތްތަކެއް އާދަވެގެން ކަ
ނޑައެޅި  .މަސައްކަތްތަކަށެވެފައިވާ ރަނގަޅުގޮތްތަކާއި އަދި ހަމަތައް ކަ

އެހެން ގޮތްގޮތުން ކުރާ 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކުރާނެ 
 ގޮތްތައް 

'"ޝޮޕިންގ" ގެ އުސޫލުން ވަޒަންކުރާނަމަ ބަލަންޖެހޭނީ އެމުއައްސަސާއަކުން  )ހ( 49
ދާޒީ ބޭނުންވާ ަކންތައްތައް ފުރިހަމަާވ އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގައި ހުށަެހޅިފައިވާ އަން

 ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށެވެ.
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 އެންމެ ފަރާތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓު ހުށަހަޅާނަމަ ޓެންޑަރ ވަޒަންކުރަން ޖެހޭނީ ؛ )ށ(  

ބޭނުންވާ ކަްނތައްތަކުގެ ަކރުދާހުގައި ވާފަދައިން ސަރުކާރުގެ  (5)   
 ތުގެ މަތީން؛މުއައްސަސާގެ ފަންނީ ބޭނުންތަާކއި އެއްގޮތްވާ ގޮ

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކަށް އެއްަބސްވުން  (2)   
ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޝަރުތުތަކެއް 

 ހުށަހެޅުމެވެ؛ އަދި،

އަގަށް އެކަށީގެންވާ، އަދި ކުިރން ގަނެވިފައިވާ ބާވަތެއްގެ ުމދަލުގެ،  (3)   
ގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މަސައްކަތު

ބައެއް ވަކިވަކި ކުރުމާއި އެކު އެހާލަތާއި އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގަށް 
 ރިއާޔަތްކުރުމެވެ.

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ދިވެހި 
 ފަރާްތތަަކށް އިސްކަންދިނުން

 

ދައުލަތުެގ ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިތުރުން، 2މިޤަވާއިދުގެ  )ހ( 51
ސަރކިއުލާތަކާއި، އަދި އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ، އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން، ފައިދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެންޑަރ ވަޒަންކުރާއިރު 
އަދި  ރާއްޖޭގެ ޓެންޑަރުންނަށް ނުވަަތ ޓެންޑަރުން ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި

 ޚިދުމަތްތަކަށް އިސްކަން ދެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭއިރު އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ސަރކިއުލާތަކާއި، އަދި   )ށ(  

ނޑައެޅެންޖެހޭ ކަންތަަައްތަކުގެ ތެރޭގައި؛  އިރުޝާދުތަކުގައި ސާފުކޮށް ކަ

ނޑު ބެލުމުގައި މިލް (5)    ކުވެރިކަމާއި، ވަޒަންކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ މިންގަ
ޓެންޑަރާ ހުރިތަން ނުވަތަ ުއފައްދާތަންތަްނ، މަސައްކަތްކުާރމީހުންގެ 
އަސްލު، ރޯމުދާ ނުވަތަ އެކުލެވޭ ބައިތައް، އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ވެވޭނެ 
ނޑާއި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އިރު ފާޓްނަރުންނާއި ގުޅިގެްނ ނުވަތަ  މިންގަ

 އެހެން ގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ.

ނޑު ކަޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އިސް (2)    ކަންދޭނެ މިންގަ
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 ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަރުދާސްތައް؛

ނޑު ކަޑައެޅުމުގައި  (3)    އިންސައްތަ އަށްވުރެ  7.5%އިސްކަންދޭ މިންގަ
 އިތުރު ވެގެންނެއް ނުވާނެ؛

ނޑު ހިސާބުކުރުމާއި (4)    އަދި  ވަޒަންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އިސްކަންދޭ މިންގަ
 ބޭނުންކުރާނެ ގޮްތތަކެވެ.

ގައިވާ ތަފްސީލު ދައުވަތު ކަރުދާހުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާން ( 2)މިމާއްދާގެ )ށ(ގެ  )ނ(  
ކުރެވިފައި އޮތުމާއިއެކު ޓެންޑާރ އާއިބެހޭ ކުރު ހުލާސާގައި ނުވަތަ ބައިވެރި ވުމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ އެންގުމުގައި އޮން  ނަން ޖެހޭނެއެވެ. ކުރިން ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުުތތަްއ ކަ

ނޑު ދަރަޖަކުރެވޭއިރު ޓެންޑަރ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް  )ރ(   އިސްކަންދޭ މިންގަ
ހަވާލު ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުނާއި 

 އެއްމިންވަރަަަކަށް އެކުލެވެން ޖެހޭނެއެވެ.

 ދެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުން

 

ދެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުން ބޭްއވެއްޖެހޭނީ ޓެންޑަރ ހުށަހަޅާަފރާތަކުގެ ތެރެއިން   ހ() 51
ބޭނުންވާވަކި ޓެންޑަރެއް ުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއިއެކު ހުއްދަދޭ ފަރާތުން 
ވަޒަންކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓަށް ެބލުމަށްފަހުލ ިލބިފައިވާ ހުއްަދއިގެ މަތިންނެވެ. 

ނުްނކުރެވޭނީ ހާއްސަ ހާލަތްތަކެއްގައެވެ. އަދި ދެފަރާތުން ދެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުން ބޭ
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެކަން ވަޒަންކުރެވިފައިވާ ރިޕޯރޓުގައި  ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަ

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބުނެދެވިަފއި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދެއްކުން ކުރިއަށް ގުޅުންހުރި ހުއްދަދޭ ފަރާތަކުން ހުއްދަދީގެން ދެފަރާތުން ވާހަކަ )ށ(  
 ގެންދިއުމުގައި ބަލާނީ؛

ޑެލިވަރީ ނުވަތަ ިނންމާ މުއްަދތު ނުވަަތ މަސައްކަތްކުރާ ގޮްތ ނުވަތަ  (5)   
ބޭނުންތަކާއި ގުޅޭ ކަރުދާހުަގއިވާ ފަންނީ ތަފްސީުލތަްއ ހިމެނޭ 

ބަސްވުމަށް ހާއްސަ ހާލަތެއްގައި ކުދި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ އްއެ
 ގޮތުން؛
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 ބަޖެޓުގެ ބޭނުަމށް އަދަދުތައް ދަްށކުރުން؛ ނުވަތަ، (2)   

ސާފު ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު ފާހަގަވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ  (3)   
ސާފުނުރެވި އޮތުން ނުވަަތ ޓެްނޑާރ ކުރުމުގެ ވަގުތުގައި ފައިނަލައިޒް 

 ނުކުރެވި އޮތުމެވެ.

 -ނެ ހާލަްތތަކަކީދެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުން ބާއްވާެގން ނުވާ )ނ(  

ޓެންޑަރގެ ފަންނީ ފެންވަރަށް ނުވަތަ ތަފްސީލަށް ބަދަލު ގެަނއުން،  (5)   
މިގޮތުން ޓެންޑަރ ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ ވާންޖެހޭ ިމންވަރު 

 ހިމެނެއެވެ؛

ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ޓާމްސް އަދި ކޮންޑިޝަްނ އަށް  (2)   

 އަމަލީގޮތުން ބަދަލުެގންނަްނ؛

ނޑުމަްށޓަކައި،  (3)    ހަމައެކަނި އަގު ދަށްކުރުމަށްޓަަކއި ނުވަތަ ރޭޓުތައް ކެ
ނަމަވެސް ކުރިން އެއްބަސް ވެފައިވާ އަގަކަށް ނުވަތަ ރޭޓަކަށް ފަންީނ 

 ؛ބަދަލެއް ގެންނަންެޖހޭ ހާލަްތތަކުގައި އެކަން ކުރުން އިސްތިސްނާވާނެ

ނޑައެޅާއިރު ބަލާ ކަ (4)    ންތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް ވަޒަންކުރާނެ ގޮތް ކަ
 ބަދަލުގެނައުމަްށޓަކައެވެ.

އެއް ފަރާތަކުން ޕްރޮކިއޯމަންްޓ ކުރާނަމަ ނުވަތަ ވަޒަންކުރުުމގައި އަގަށް ބަަލން  )ރ(  
ނުޖެހޭހާލަތު ފިޔަވާ ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ޓެންޑަރ ގެ އަގާ ބެހޭގޮތުން 

 ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ.

ޅު ޓެންޑަރ އެންމެ ރަނގަ
ހޮވުމާއި އަދި ކޮންޓްރެކް 
 ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުން 

އެންމެ ރަނގަޅު ޓެންޑަރަރ ހޮވުމުގައި ބަލަން ޖެހޭނީ ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަްށ  )ހ( 52
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށެވެ.  ދައުވަތު ކަރުދާހުގައި ކަ

ނޑައަޅަ )ށ(   ންޖެޭހނީ ވަޒަންކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް ިނންމާ ނިންމުން ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުދަދިނުަމށް  ރިޕޯރޓުގައި ކަ
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ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުން ހުއްދަދިނުމުންނެވެ.  ކަ

ނޑައެޅުމަކީ ދެފަރާތުން  )ނ(   ހުއްދަދޭފަރާތުން އެންމެ ަރނގަޅު ޓެންޑަރަރ ކަ
 އެވެ.އެއްބަސްވުމެއް ހެދުނީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ

 ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުން 

 

ކޮންޓްރެކް ހަވާލުކުރެވޭނެ ގޮތް ކޮންމެ ދައުވަތު ކަރުދާހެއްގައިވެސް ބަޔާން ކުރެވިފައި  )ހ( 53
 -އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮުތން އޭގައި ހިމެނޭނީ 

 ނުވަތަ،؛ އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން ތައްޔާރު ކުރެވުމަށްފަހު (5)   

ކަމުގެ ސިޓީ ހަާވލުކުރުމުންނާއި އަދި އެއްބަސްވުމުގަިއ އެކަން ޤަބޫލު ކުރި (2)   
 ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމުންނެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ކަރުދާސް، ޕާޗޭސް އޯޑަރ، ޤަބޫލު ކުރިކަމުގެ ސިޓީ ނުވަތަ  )ށ(  
މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ އެހެްނ ަވސީލަތަކުން ޤަޫބލުކުރިކަން ހުަށހެޅުން ތިރީގައިވާ 

 -ރިން ހެދިގެނެއް ނުާވނެހާލަތުގެ ކު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ހުއްދަ ދިނުމަށް  52ޤަވާއިދުގެ  (5)   
ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުމުންެނވެ.  ކަ

ޕްރޮކިއޯމަންޓްގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް އަލުން ބަލަން ނުޖެހޭެނ ކަން  (2)   

 ޔަޤީންވުމުން؛

 ސްވުމުގައިވާ ފައިސާ ލިބޭނެކަން ޔަޤީންވުމުން؛އެއްބަ (3)   

 ސަރުކާރުގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބޭނުންވުމެވެ. (4)   

ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓް ކަރުދާހެްއ ހެދެން ޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްުޓގެ ސިފައާއި އަދި  )ނ(  
 ފަދައިން، ޝަރުތުތައް ހިމެނޭނޭެހން، ނުވަތަ ދައުވަތުގެ ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޓެންޑަރ ކާމިޔާބު ވުމުން އަންނާނެ ބަދަުލތަކަށާއި އަިދ ދެފަރާތުން ވާހަކަ   



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  56 ސަފުހާ   

 
 

 ދެއްކުމުން އަންނަ ބަދަލުތަަކށް ެބލުމަށް ފަހުއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ކަރުދާސްތަކަށް ހުއްދަދޭނި ޒިންމާދާރު ވެރިއާ ނުވަތަ އެކަން ކުރުމަށް  )ރ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއް، އެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅުންހުރި ހުއްދާދޭ ފަރާތަކުން އޭނާ ކަ

 ދޭހުއްދަ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ހޮވުނު ފަރާތް 
ޝާއިރުކުރުމާއި އަދި 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިވި 
އެހެން ޓެންޑަރަރ އިންނަށް 

 މައުލޫމާތުދިނުން 

ޓްރެކްޓް ތަކުގެ އެންގުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮން )ހ( 54
ގައި ވާފަދައިން  2އާއްމު ކޮށް ޝާއިރު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މި ޤާަާވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 -އެންގުން ޝާއިރު ކުރަން ޖެހޭނީ 

 އަދި،؛ ސަރުކާރުން ޝާއިރު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވެބްސައިޓެއްގައި (5)   

ބޯޑުގައި ނުވަތަ އެކަމަށް  ސަރުކާރު މުއައްސަސާގެ އޮފީހުގެ ނޯޓިސް (2)   
 ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.

ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ެޓންޑަރ ކާމިޔާބުނިވި  )ށ(  
ފަރާތްތަކަށް އެފާރާތުގެ ޓެންޑަރ ކާމިޔާބު ނުވާކަން އަންގަންާވނެެއވެ. އަދި ޓެންޑަރ 

އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތެއްގެ ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުނުވި ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތަކުން 
 ސަބަބު ބުނެޭދން ޖެހޭނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް  )ހ( 55 ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހިންގުން
 -ރުގެ ޒިންމާއަކީމެނޭޖަރެއް އައްޔަން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަ

ކޮންޓްރެޓުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  (5)   
 ހިންގުން؛

ކޮންޓްރެޓާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަޕްލަޔަރ ކުރަންޖެހޭ  (2)   
 ކަންތައްތައް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމެވެ. 

އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު 
 ގެނައުން 

އުވާލުމުގެ ކުރިން  އެއްބަސްވުން  ނުވަތަ ގެންނަނަމަ ބަދަލެއް  އެއްވެސް ށްއެއްބަސްވުމަ )ހ( 56
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 .ޖެހޭނެއެވެ ހޯދަން  ހުއްދަ ވުޒާރާއެއްގެ ކަމާބެހޭ

ނޑައަޅާނީ ކަމާބެހޭ )ށ(   އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު އަގު ނުވަތަ ބަދަލު  ހުއްދަ ދިނުން ކަ
 ބެލުމަށްފަހުއެވެ. ގެނެވިފައިވާއަގަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެއިން ބޮޑު އަގަކަށް

 

 ހަތަރު ަވނަ ަބއި 

 އަލުން ބެލުން  ކަންތައްތައްއިދާރީ 

މިބާބުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން ބީލަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  )ހ( 57 ބެލުމުގެ ޙައްޤު
ވެރިވެފައިވާ ބުނެވިފައިވާގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ބީލަމުގައި ބައި

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނަމަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކުން މި 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.58ބާބުގެ 

މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ފީއެއް 
ނޑައަޅާނީ ސާރކިއުލާރ އަކުންނެވެ. އަދި ދައްކަންޖެހޭ  ނެއެވެ. މިގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ ކަ

ނޑައާޅާ ފީއަކީ  ސައްހަނޫން މައްސަލަ ނުވަތަ ބޭކާރު ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  ކަ
ނޑައެޅޭ ފީއެކެވެ. އަދި ފީ ކަނޑައެޅުމުގައި މާ ބޮޑުފީއެްއ  މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަ

ނޑައެޅުމުން ސައްޙަ މައް ސަލަތައްވެސް ހުށަހެޅުމަށް މަގުފަހިވުން ބޮޑުފީއަކަށް ވެގެން ކަ
 ނުވާނެއެވެ.

 ކަށްމުއައްސަސާތަ ދައުލަތުގެ
 ބެލުންހުށައަޅާ މައްސަލަތަށް 

ބީލަމެއްގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން އެބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައެއް  )ހ( 58
ލާނުކުރި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮތްނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބީލަން އިޢު

 މަސައްކަތް ކުރާ ޒިންމާދާރު އޮފިސަރަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގައި އެކަމެއް ހިނގާތާ ނުވަތަ  އެކަމެއް ގުޅިގެން  ބީލަމަކާއި )ށ(  
ންނަ މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ދުވަސް މިއިން އަވަހަށް އަ 51ހިނގިކަން އެނގޭތާ 

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޒިންމާދާރު އޮފިސަރ ބަލައިގަނެގެން 
 ނުވާނެއެވެ. 
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ދިއުން ނުވަތަ އަނބުރާގެން މަްއސަލަހުށަހެޅި ފަރާތުން  މައްސަލައެއް ހުށައެޅުނު )ނ(  
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން  އެމައްސަލައެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތާއި

ހައްލުނުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި، ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޒިންމާދާރު އޮފިސަރ 
  ޢަމަލުކުރަންވާނީ؛

 ށުން.ފެ ވަގުތުން ތަހުގީގެއް އެ މައްސަލައަކާއިގުޅޭ (5)   

 ނުކުރުން. އަދި ހަވާލުސް ކޮންޓްރެކް މައްސަލަ ނުނިމެނީ ވަކިތޮތަކަށް (2)   

 ދިހަދުވަހުގެ  ހުންނަ ހުޅުވިފައި ސަރުކާރު ފެށިގެން  ތާރީޚުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ (3)   
 ންގުން.އެ ލިޔުމަކުން  ގޮތް ނިންމި  މައްސަލައާބެހޭގޮތުން  ތެރޭގައި

 :އަންގާއިރު  ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ )ރ(  

ނުވަތަ މައްސަލަ  އެއް ޤަބޫލުކުރިކަންމައްސަލަ އެއްކޮށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބަ (5)   
 ؛ޤަބޫލުނުކުރާކަން

 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ސަބަބު؛ (2)   

 .ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންނިންމިރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލައިގައި އެކަމެއް  (3)   

އިދާރީ ކަންކަން އަލުން 
 ބެލުމުގެ ޚައްޤު

 ޤު ލިބޭނީ:އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމުގެ ޙައް  )ހ( 59

( 3މާއްދާގެ )ނ(ގެ ) 58 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން މި ބާބުގެ (5)   
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޒިންމާދާރު ގައި ވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ؛ންވަކިގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވު އޮފިސަރ 

ކަތްކުރާ ޒިންމާދާރު އޮފިސަރ ބީލަން ހުށަހެޅިފަރާތުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައް (2)   
 ނުވަތަ  ؛ހުންހިތްހަމަ ނުޖެ ގޮތާމެދުނިންމި  މައްސަލަ



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  59 ސަފުހާ   

 
 

 ން.އަމަލު ކުރަން ފެށު އެ ބީލަމަކާއިގުޅޭ ކޮންޓްރެކްޓަށް (3)   

ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ބީލަމަކާއިގުޅޭ  ވަނަ މާއްދާގެ  62 ބާބުގެމި    
 ދުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.ރިވިއު ކުރުމަށް އެ ން ކައިދާރީކަން

އިދާރީ ކަންކަން އަލުން 
ބެލުމަށް އެދޭ ފޯމް 

 ހުށައެޅުން

އެދޭ  އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް ގެ ދަށުން ބީލަމަކާ ގުޅޭވަނަ މާއްދާ 59މި ބާބުގެ  )ހ( 62
 މަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނަށް ހުށައެޅިދާނެއެވެ.ފޯމް ލިޔުމަކުން ޕްރޮކިއު

ކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގަބޫލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި ޕްރޮ )ށ(  
ހުށަހެޅޭ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ދުވަހުން ފެށިގެންބުނެވިފައިވާ 

 ތަކެވެ.މައްސަލަ

ގެ ދަށުން ޕްރޮކިއުމަންޓް (2)ނުވަތަ  (1)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  59މި ބާބުގެ  (5)   
އްކަތްކުރާ ޒިންމާދާރު އޮފިސަރ އެ މައްސަލައެްއ ނިންމި ދުވަސް ނުވަތަ މަސަ

 ސް.އެ މައްސަލައެއް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަ 

އާއި ގުޅިގެން މައްސަލައެއް  (3)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  59މި ބާބުގެ  (2)   
ތެއް މެދުވެރިވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުރިމަތިވެދާނެ ހާލަ 

އެމައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެފައިވަކަން އެނގުނު ނުވަތަ ދުވަސް  ލިބިފައިވާ 
 ދުވަސް، މިއިން ކުރެ ކުރިން އަންނަ ދުވަސް. 

ބީލަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ މައްސަލައެއް އަލުން ބެލުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ  )ނ(  
 ؛ސެކްޝަނަން ހުށަހެޅުމުން

މުވައްސަސާއަކަށް ވަގުތުން އެމައްސަލަ އެމައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ދައުލަތުގެ  (5)   
 ހުށަހެޅިފައިވާކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ނިމެންދެން އެ މަސައްކަތެއް  (2)   
ނޑައެޅުން ވަގުތުން ހުއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ  ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަ

 ންވާނެއެވެ.މުވައްސަސާއަށް އަންގަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުސްތަގިއްލު ރިވިއު ކޮމެޓީއެއް 62މިބާބުގެ  (3)   
ވަނަ މާއްދާގައިވާ 62މިބާބުގެ އެކުލަވާލާ، އެ ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު 



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  60 ސަފުހާ   

 
 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 :އެކުލެވިގެންވާގޮތް ރިވިއު ކޮމެޓީ އިންޑިޕެންޑެންޓް 61 

ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ  ބެލުމާއި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށާއި އިދާރީ  )ހ(  
ސަސްޕެންޝަނުން ވީއްލުމަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފަރާތެއް 

އި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުގައި ސްޓޭންޑިންގ ރިވިއު ޕެނެލެއް ގާއިމުކުރެވިފަ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މަންޓް ނުވަތަ އެފަދަ ޕެނަލްގައި ހިމެނެންޖެހޭނީ ޕަބްލިކް ޕްރޮކުއުސްޓޭންޑިންގ ރިވިއު )ށ(  
ގ ސްޓޭންޑިންމީހުންނެވެ.  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިތިބި ތެދުވެރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް

އެއްވެސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  ރިވިއު ޕެނަލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނައިރު ދައުލަތުގެ
  މަސައްކަތެއްގައި ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ސްޓޭންޑިންގ ރިވިއު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިވިއުއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  )ނ(  
ޓީއެއް ރިވިއު ކޮމެއިންޑިޕެންޑެންޓް މެމްބަރުން ހިމަނައިގެން  3ޕެނަލްގެ 

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

އައްޔަނުކުރުމުގައި އެމައްސަލައެއް ބެލުމުގައި މެންބަރުން  ރިވިއު ކޮމެޓީއަށް އިންޑިޕެންޑެންޓް  )ރ(  
 ބޭނުންވާނޭ އިލްމާއި ހުނަރު އަދި މައުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެމްބަރުން 

މިގޮތުން ޝަނުން ބަލަންވާނެއެވެ. ހިމެނޭތޯ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކް  ގޮތެއްގައިހަމަހަމަ
  ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް

ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮކިއުމަންޓާއި  ގަވައިދާއި މަންޓްއުޕޮރޮކި ދައުލަތުގެ (5)   
  ލިބިފައިވުން.

 ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު އެނގުން.އިގުޅޭ ފަންނީ ކޮންޓްރެކްޓާ (2)   

ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނޭ މުވައްޒަފަކު ޕްރޮކިއުމަންޓް  އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު ކޮމެޓީގެ  )ބ(  
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ސްޓޭންޑިންގ ރިވިއު ޕެނަލް އާއި  ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ކަ
އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުގެ 

 މުވައްޒަފަކު ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާ ރިވިއު ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި އިންޑިޕެންޑެންޓް  ޅ()  
ތު ފުށުއަރާ )ކޮންފްލިކްޓް އޮފް މަސްލަހަ މުވައްޒަފު އެކޮމެޓީން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައާއި 

 ހާމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަމެއް  އިންޓަރެސްޓް(

ވިއުކޮމެޓީން މުސްތަގިއްލު ރި
 އިދާރީ ކަންކަން އަލުންބެލުން

 ބުރާ ނުގެންދާނަމަ މުސްތަގިއްލު ރިވިއު ކޮމެޓީން:ނއަހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް  )ހ( 62

 އަދި  ށަން ޖެހޭނެ؛ފަވަގުތުން އެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު  (1)   

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ބަންދުނޫން އެއް ހުށަހެޅޭތާ ސަރުކާރު މައްސަލައެ އަދި  (2)   
 ގޮތް ލިޔުމަކުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.ނިންމިނިންމާ އެމައްސަލައެއް 

ކޮމެޓީއަށް ބާރު  އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއުތަހުގީގުކުރުމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް  )ށ(  
 ލިބިގެންވަނީ؛

ގުޅޭ އެންމެހައި  އެ ޕްރޮކިއުމަންޓާއިގުޅުންހުރި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި  (1)   
 .އަދި ރިޕޯޓުތައް ބެލުމުގެ ބާރު  ރިކޯޑުތަކާއި، ލިޔެކުޔުންތަކާއިމައުލޫމާތާއި، 

ހެކިބަސް ނެގުމާއި، ހެކިން ހާޒިރުކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި  (2)   
 ހެކީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް އިތުރަށް ތަހުލީލުކޮށް ބެލުން. 

ނިންމާ ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެ: އިވާ މައްސަލައިގައިހުށަހެޅިފަ )ނ(    

މައްސަލައިގެ ބައެއް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އެއްކޮށް ނުވަތަ  (1)   
 ؛ގަބޫލުކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ މައްސަލަ ބާތިލް ކުރެވިފައިވާކަން

 ؛ނިންމި ގޮތުގެ ސަބަބުމައްސަލައިގައި  (2)   

ވަނަ  63މިބާބުގެ މައްސަލައިގުޅޭގޮތުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި  (3)   
 .ޔަވަޅުއެޅުމަށް ނިންމާވާފައިވާ ފި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ން މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމެޓީ
 އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް

ވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ތިރީގައިއެވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ފިޔަ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމެޓީން  )ހ( 63
 އެޅިދާނެއެވެ.
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ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމާއި ކަންކަން  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން (1)   
ނިންމުމަށް ނުވަތަ ގަވާއިދާއި ޚިލާފު ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް 

ވަތަ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ނު ގަވައިދާގެންދިއުން މަނާކުރުމާއި 
ކަންކަން ނިންމުމަށް  ށާއިއެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

 ން؛ވު މަޖުބޫރުކުރު

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ  (2)   
ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް 

ނެސްފައިވާ ބަދަލެއް އެއްކޮށް ނުވަތަ ޚިލާފުވާ ބައެއް ބާތިލް ކުރުމަށް ނުވަތަ ގެ
އަނބުރާ ރުޖޫއު ކުރުން. މިގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވޭ 

 ޢަމަލެއް ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ންމުމެއްގެ ސަބަބުން ނިންމާ ނި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް (3)   
ގެންލުންލިބޭ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ދައުވާ ކުރުމުގައި ހިނގާނޭ 
އެކަށީގެންވާ ޚަރަދާއި އަދި ބީލަން ކަމިޔާބު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ 

 ބަދަލު ދިނުމަށް އެންގުން. 

އްޓާލުން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް އެއްކޮށް ހު (4)   
 ބާތިލްކުރުން.

 އެންގުން؛މެއް ބާތިލްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވު (5)   

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނަށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަޖެޓް ނުވަތަ ފަންޑުދޭ  (6)   
 ތަގިއްލު މުސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފެދިފައިވާ ފަރާތަށާއި އަދި 

މުވައްސަސާތަކަށާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާތަންތަނުން އަޅަންޖެހޭ ވަކި ފިޔަވަޅެއް 
 އެޅުމަށް އެންގުން.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 
 ބީލަންވެރިންނަށްއެހެން 
 އެންގުން 

 ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  62ނުވަތަ  މާއްދާ ވަނަ 58 މި ބާބުގެ )ހ( 64
 މައްސަލައެއް ބެލުމަށް  އިދާރީޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ގުޅޭ 

ހުށަހެޅުމާއެކު، ދައުލަތުގެ އެ މުވައްސަސާ އަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ 
ޒިންމާދާރު އޮފިސަރ ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން އެ ބީލަމުގައި 

ރާތްތަކަކަށް ބިލަމާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ ފަ
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 ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބާވަތް އަންގަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައި ރިވިއު ކުރުމުގައި ހީނަރުކަމެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމަށް  )ށ(  
ރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުމުގެ ރިވިއު ކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ ފެންނަނީނަމަ 

މިފަދަ ރިވިއު ކުރުމެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބައިވެރި  ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ.
 ނުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަށް މިފަދަ އެހެން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ރިވިއު ކުރަނިކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް 
ރޑް ކުރު  މަނާކުރުން ންއެވޯ

 ޕްރޮކުއުމަންޓްގެ މައްސަލައެއް؛ )ހ( 65

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ ހިނދެއްގައި، ރިވިއު  58 މި ބާބުގެ (5)   
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަތް  12މަސައްކަތް ނިމޭތާ 

 ހަވާލުކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ށުން ބަލަމުންދާ ހިނދެއްގައި، ވަނަ މާއްދާގެ ދަ  62 މި ބާބުގެ (2)   
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިވިއު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަސައްކަތް 

 ހަވާލުކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ އެ  )ށ(  
ށް ވަރަށް އަވަހަށް ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަން އެ މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަ

ދައުލަތުގެ އެ މުވައްސަސާއަކުން  މުވައްސަސާއަކުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުންނެވެ. މިގޮތުން
ކާއި އެކަމެއް މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އާއި އަވަސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ސަބަބުތަ 

ބަޔާންކޮށްދޭން  ރަށް އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްކަން އެނގެންއޮތް ހާލަތެއްއަދި އެކަމަކީ ވަ 
ނިންމުމަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތުގެ ބައެކެވެ. އަދި  ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާ

 މިނިންމަކީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ނޫންގޮތަކަށް އަލުން ބެލެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ 
ސަޕްލަޔަރުން  ފަރާްތތަކާއި

 ސަސްޕެންޑް ކުރުން 

 

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިން  67 މި ބާބުގެ )ހ( 66
 ދައުލަތުގެ  ސެކްޝަނުންމަންޓް ޕޮލިސީ އުޕްރޮކުބީލަންވެރިން ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރުން 

 ށް ސަސްޕެންޑު ކުރެވިދާނެއެވެ.ވެވޭގޮތަބައިވެރި ނުގައި މަންޓްއުޕްރޮކު

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް ސަސްޕެންޑު ކުރުމުގެ ކުރިން؛ )ށ(  



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 
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ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް ސަސްޕެންޑް ކުރަންޖެހޭ  (5)   
 .އަދި އެކަމުގެ ތަފްޞީލް އެފަރާތަކަށް ދުރާލާ އެންގުން ސަބަބު

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން  (2)   
އެފަރާތަކުން އެކަމުގެ ދިފާއުގައި މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ 

 ފުރުޞަތެއް ދިނުން. އަދި 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ޕްރޮކިއުމަންޓް  (3)   
 ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ހިންގުން.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީނަމަ ސަސްޕެންޑް  )ނ(  
އަހަރު ދުވަހަށެވެ. މިގޮތުން  5މަސް ދުވަސް ގިނަވެގެން  6ކުރަންވާނީ މަދުވެގެން 

ސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި ސަސްޕެންޑް ކުރާނޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައް
 ކުށުގެ ބާވަތައް ބަލައިގެނެވެ.

ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ 
 ސަބަބުތައް 

 

ދައުލަތުގެ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް ބީލަންވެރިއެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް  )ހ( 67
 އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނީ 

އުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކަށް ބީލަމުގެ މަރުހަލާގައި އާއި ބީލަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދަ (5)   
އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސައްހަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، 

 ؛ހުށަހެޅުން

 ހުރަސް އެޅުން؛ބީލަމުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވުމަށް  (2)   

ނޫން ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްހުށަހެޅުމުގައި ބީލަން  (3)   
ބީލަމުގައި ކޮރަޕްޓް، ފްރޯދިއުލެންޓް، ކޮލޫސިވް، ކޮއެސިވް އަދި 
އޮބްސްޓްރަކްޓިވް ޕްރެކްޓިސް އަމަލެއް ހިންގާފައިވުމާއި، ބީލަމުގެ އަގަށް ނުފޫޒު 
ފޯރުވުމާއި )ޕްރައިސް ފިކްސިންގ( މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް 

  ހިންގުން.

ބީލަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރުން ނުވަތަ ބިޑް ވެލިޑިޓީ  (4)   
މުއްދަތެއް އެއްބަސްވެ ހުށަހެޅޭ ބީލަންތަކުގައި ބީލަން ފޮތް ނުވަތަ ބީލަމުގެ 
އިއުލާނުގައި ޕާރފޯރމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހެޅުމަށް ބުނެވިފައިވަނީނަމަ އެ 



 : ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 55ބާބު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު 

 

2010ޓޯބަރ އޮކް 31   69 ގެ  65 ސަފުހާ   

 
 

 ރުކުރުން.ސެކިއުރިޓީ ހުށަހެޅުމަށް އިންކާ

ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަމިއްލަ ބާރުގެ  (5)   
ދަށުގައިނުވާ ކަމެއް )ގުދުރަތީ ގޮތުން ދިމާވާކަމެއް( މެދުވެރިވެގެން ނޫންގޮތަކަށް 

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުން؛

މުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޖިނާޢީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ ސަބް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހޯދު (6)   
 ކުށެއް ސާބިތުވުން؛ ނުވަތަ 

މަދަނީ ކުށެއް  ހަރަކާތަކާއި ގުޅިގެންޕްރޮފެޝަނަލް  ނުވަތަ ވިޔަފާރި (7)   
 ސާބިތުވެފައިވުން؛

އެހެން ގައުމަކުން ނުވަތަ ދައުލަތަށް އެހީ ނުވަތަ ލޯނުދޭ ޖަމާއަތަކުން ސަސްޕެންޑް  )ށ(  
އުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި އެފަރާތަކުން ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ދަ

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސަސްޕެންޑް 
ކުރުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓު ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ބަލާނޭ މިންގަޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަސްޕެންޑް 

ވާފައިވާ މިންގަޑުތަކަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނަށް ކުރުމުގައި އެފަރާތުން ބައްލަ 
އިންސާފުވެރި މިންގަޑު ތަކެއް ތޯއާއި، އަދި ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ ފަރާތަކުން އެފަރާތެއްގެ 

 ދިފާއުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވޭތޯއެވެ.

ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން 
މައްސަލަ  އިސްތިއުނާފަށް

 ހުށަހެޅުން.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް ދައުލަތުގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ  )ހ( 68
ބަލައިދިނުމަށް އެދި ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން އެފަރާތުގެ ދިފާއުގައި އެ މަސައްސަލައެއް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އަށް އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު ކޮމެޓީ

ސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން އެފަރާތެއްގެ ދިފާއުގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ސަ )ށ(  
ލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރަށެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ 

ދުވަހުގެ  12ފަރާތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 
 ނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.އިފިލަ ބަލާދިނުމަށް ހުށަނާޅަތެރޭގައި މައްސަ

ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން އެފަރާތުގެ ދިފާއުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ އަޑުއެހުމަށް  )ނ(  
މިނިސްޓަރ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެވިފައިވާ އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު ކޮމެޓީ 61މި ބާބުގެ 

 އިގެންނެވެ.ބަރުން ހިމަނަމެމް 3ސްޓޭންޑިނގް ރިވިއު ޕެނަލްގެ ވާލާނީ އެކުލަ
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ 61މިބާބުގެ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި،  )ރ(  
 ން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.ކަންތައްތަކީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ  އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު (5)   
 ސެކްޝަންގެ މަޝްވަރާއެއްނެތި މިނިސްޓަރެވެ. 

އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް  (2)   
 ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ނޫން އެހެން މުވައްޒަފަކެވެ.

 ގެ މަސައްކަތަކީ:ކޮމެޓީ ރިވިއު އިންޑިޕެންޑެންޓް )ބ(  

މައްސަލަ ބަލާފައިވާ ގޮތާއި އަދި މަންޓް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުން ޕްރޮކިއު (5)   
 ވަގުތުން ބެލުން  އެމައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ ގޮތް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  15މައްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  (2)   
 ޔުމުން އެފަރާތަށް ދިނުން. މައްސަލައިގައި ނިންމިގޮތް ލި

އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި އެކޮމެޓީއަށް ބާރު  )ޅ(  
 : ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ލިބިގެންވާ

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެ ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ އެންމެހައި  (5)   
 އަދި ކޮންޓްރެކްޓް  ރިޕޯޓުތައް،ޔެކިއުންތަކާއި، ރިކޯޑުތަކާއި މައުލޫމާތާއި، ލި

 ބެލުމުގެ ބާރު.

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ހެކިން ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމާއި،  (2)   
 ހެކީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް އިތުރަށް ތަހުލީލުކޮށް ބެލުން.

 ން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި؛ކޮމެޓީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު )ކ(  

ކުރެވިފައިވާ ސަސްޕެންޝަން ރަނގަޅުނަމަ ރަނގަޅުކަން، ސަސްޕެންޝަން  )ހ(   
ރަނގަޅުނޫންނަމަ އަކަން ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތަށް 

 އިސްލާހެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އިސްލާހެއް. 
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 ބަބުތަކެވެ.ސަމެއް ނިންމަންޖެހުނު ނިންމުނިންމާ  )ށ(   

ބީލަންވެރިޔާ ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރު ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ރުމުގެ ޑްކުސަސްޕެން )އ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނިވިފައިވާ ފީ  57އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާއިރު މިބާބުގެ 

 ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުއްދަ ދިނުދަރަޖަ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުއްދަ ދެވޭނެ ފަރާތްތައް   5ޖަދުވަލު 

ގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް، ހުއްދަ ދިނުމަށް ދަރަޖަ ަތކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުއްދަ ދެވޭނެ ވަނަ މާއްދާ 14މިގަވައިދުގެ 
 ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ރުފިޔާ )ފަންސަވީސް ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ މަިތނުވާނަމަ ހުއްދަދޭނީ ިޒންމާދާރު  25111/-އެ ޕްރޮކިއޯމަންޓެއްގެ އަގު 
 އޮފިސަރެވެ.

ރުފިޔާ )ފަނަރަ ލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ މަތިނުވާނަމަ ހުއްދަދޭނީ އެޖެންސީ  1522222/-އެ ޕްރޮކިއޯމަންޓެއްގެ އަގު 
 ޓެންޑާރ ކޮމެޓީއެވެ.

 ެޓންޑަރ ބޯޑުންނެވެ. ނެޝަނަލްއެހެން ހުރިހާ ޕްރޮކިއޯމަންޓެއްގައި ހުއްދަދޭނީ 

ސަރކިއުލަރއެއް މެދުވެރިކޮށް މިޖަދުވަލު އައުކުރުމުގެ ، ( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ މާއްދާގެ )ހ 13މިގަވައިދުގެ 
 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވައްތަރުތައް ފެތޭ މިންގަޑުތައް  – 0ޖަދުވަލު 
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ރެވިފައިވާގޮތަށް، އެ އިދާރާއަކުން އަމިއްލައަށް ތަކެތި ގަނެވޭނީ ޝޮޕިންގ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކު 32މިގަވައިދުގެ 
ރުފިޔާ )ފަންސަވީސް ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ( 25111/-އުސޫލުން ނުވަތަ ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަެތއްގެ އަގު 

 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ނަމައެވެ.

( ގައި ބަާޔންކުރެވިފައިވާގޮތަށް، ސިންގަްލ ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް މެތަޑް 5) ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ 32މިގަވައިދުގެ 
ރުފިޔާ )އެއްހާސް 5111/-ބޭނުންކުރެވޭނީ ގަންނަ ތަކެތީެގ ނުވަތަ ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު 

 ދިވެހި ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ނަމައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  35އަދި ، ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 31 ، މާއްދާގެ )ރ( ވަނަ 29މިގަވައިދުގެ 
ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް، ޓެންަޑރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމައެކަނި ދިވެހި ފަރާްތތަކަށް ހަނިކުރެވޭނީ  ެއ 

 ލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ނަމައެވެ. ރުފިޔާ )ފަނަރަ 1522222/-ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ލަފާކުރެވިފައިވާ އަގު 

-( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް، އެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ލަފާކުރެވިފައިވާ އަގު 5ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 41މިގަވައިދުގެ 
ލުމުގެ ދައުވަތު ބައިނަލްއަގުވާީމ ރުފިޔާ )ދިހަމިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ، ޓެންޑަރަށް ހުޅުވ51111111ާ/

 ފެންވަރެއްގައި ހިމެނޭ މީޑިއާއެއްގައި ނުވަތަ ވެބްސައިޓެއްގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ރުފިޔާ )ފަންސަވީސް ހާސް 25111/-ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮަތށް، ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު  54މިގަވައިދުގެ 
 އިތުރުވާނަމަ ޕަބްލިޝްކުރަންވާނެއެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ
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