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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 3 އަށް  (ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ) R/2017-20 ނަންބަރު  ގަވާއިދު

 ގަވާއިދު 

 .އުންގެނަ އިޞްލާޙު ވަނަ 3 އަށް (ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) R/2017-20 :ނަންބަރު ގަވާއިދު

 .ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ާމއްދާ އިތުރުކުރުން 5.36ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

 ނުވާ ޓެކުހަށް
 މީރާއިން ފައިސާ

 ބަލައިގަތުން 

 ގައި 1 ަޖދުވަލު ބާބުގެ މި  ،ތެރެއިން ފައިސާގެ ނުވާ ޓެކުހަށް ލިބޭ ދައުލަތަށް (ހ) 5.37
 މޯލްޑިވްސް  ،ބަލައިގަންނާނީ ނަމުގައި ލަތުގެދައު ފައިސާ އެންމެހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނުހުންނަ  ޮއފީހެއް މީރާގެ އަދި .އިންނެވެ (މީރާ) އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު  އިންލަންޑް
  .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ  މީރާއިން ،ރަށެއްގައިނަމަ

 ގުޅޭގޮތުން ފައިސާއާ އެ ،ބަލައިގަތުމުގައި ފައިސާ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  
 .ހިމެނެއެވެ ބަލައިގަތުންވެސް  ފައިސާ ޖޫރިަމނާ ކަންޖެހޭދައް

 .އިތުރުކުރުން 1އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިްނ ަޖދުވަލު  ،ވަނަ ބާބަށް 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 1 ޖަދުވަލު

 ގަވާއިދު /ޤާނޫނު ނަން #

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި) 2014/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރި 1
 (ޤާނޫނު

 ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 96/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ އަހަރީ ކުންފުނިތަކުގެ 2
 (ޤާނޫނު
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 ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 96/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުންފުނި 3
 (ޤާނޫނު

 ސޮސައިޓީގެ  ކޯޕަރޭޓިވް) 2007/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ އަހަރީ ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް 4
 (ޤާނޫނު

 ސޮސައިޓީގެ  ކޯޕަރޭޓިވް) 2007/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް 5
 (ޤާނޫނު

 (ޤާނޫނު ޕާޓްނަރޝިޕްގެ) 2011/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕާޓްނަރޝިޕް 6

 ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު ) 2009/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ސްޓިކަރ 7
 (ޤާނޫނު

 ުއޅަނދުތައް ދުއްވާ ކަނޑުގައި) 78/69 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ުއޅަނދުފަހަރުގެ ލޯކަލް ދުއްވާ ކަނޑުގައި 8
 (ޤާނޫނު ދުއްވުމާބެހޭ

 ރެވެނިޔު  ލިޔުންތަކުގައި އެކިއެކި) 70/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިއު 9
 (ޤާނޫނު ޖެުހމުގެ ސްޓޭމްޕް

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 98/20 ނަންބަރު ޤާނޫނު ވަރުވާ  ފަޅުރަށްރަށުގެ 10
 (ޤާނޫނު

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 98/20 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ފަޅުރަށްރަށް 11
 (ޤާނޫނު

 ރަށްރަށާބެހޭ ފަޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 98/20 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި ނެގޭ ފަޅުރަށްރަށުން ދޫކުރެވޭ ރަށްޔިތުންނަށް 12
 (ޤާނޫނު

 ފަޅުރަށްރަށުގެ ހަވާލުކުރެވޭ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަގުތީގޮތުން 13
 ފީ

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 98/20 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު

 ދޫކުރާ ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން މުއްދަތަށް ދިގު 14
 ކުލި ރަށްރަށުގެ

 ށްރަށާބެހޭ ފަޅުރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 98/20 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި ބިންބިމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް 15
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު
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 ބަންޑާރަ ކޮށްފައިވާދޫ ރުމަށްކު ސައްކަތްމަ ބޮޑެތި 16
 ލި ކު ިބމު ނަގާ ބިމުން

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  ނަގާ  ންބިންބިމު ސަރަޙައްދުގެ "އަލިމަސްއުފާ" 17
 މާލިއްޔަތުގެ ތުގެދައުލަ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  ނަގާ ބަނދަރުން ވިޔަފާރި މާލޭ 18
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވަކިވަކި ކުލި ޖެޓީގެ ފްލޯޓިންގ 19

 ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވަކިވަކި އަގު ޓުމުގެބެލެހެއް ފްލެޓް 20

 ތަންތަން ފަދަ ފްލެޓް ކުރާއިމާރާތް ންސަރުކާރު 21
 ފައިސާ ލިބޭ ވިއްކައިގެން

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި ނެގޭ ފްލެޓްތަކުން 22
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  އިމާރާތުގެ ސަރުކާރުގެ 23
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ދުގަވާއި

 ފޮރިން  ކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި) 79/25 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަން އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން 24
 ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ  (ޤާނޫނު އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ

 ނެގޭ  ދަށުން ޕޮލިސީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިރެކްޓް ފޮރިން
 .ފީ

 ކުލި ނެގޭ ފިހާރަތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް 25
 (ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ)

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު
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 ލިއްޔަތުގެމާ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  ނަގާ ންފާޚާނާބަރިތަކު އާންމު 26
 ލިއްޔަތުގެމާ ދައުލަތުގެ" ދައިފައިވާހަ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ހައުސިންގ) ކުލި ނަގާ ފިހާރަތަކުން ކުއްޔަށްދޭ 27
 (މިނިސްޓްރީ

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފައިސާ ލިބޭ ގެންވިއްކައި ބިންބިން ދައުލަތުގެ 28
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ތިމާވެށި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 93/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ  ނަގާ ގުޅިގެން  ލިބުމާ ގެއްލުން ތިމާވެށްޓަށް 29
 (ޤާނޫނު ޓުމާބެހޭދެމެހެއް ރައްކާތެރިކޮށް

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި) 2014/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޑިޕޮސިޓް ޓްރޭޑް ބިދޭސީ 30
 (ޤާނޫނު

 އެްކސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 79/31 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ 31
 (ޤާނޫނު ގެޓުއިމްޕޯ

 ގެދިވެހިރާއްޖޭ) 2007/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ވިސާ 32
 (ޤާނޫނު އިމިގްރޭޝަންގެ

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ބަދަލުކުރުމުގެ ބިން ވިއްކުމާއި ބިން 33
 ،ރަށްރަށާއި ކަންކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ" އާއި، (ޤާނޫނު

 ޕްރޮޕޯޒަލް  ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ފަޅު ،ބިންބިމާއި
 98/20 ނަންބަރު ޤާނޫނު  އާއި، "ގަވާއިދު ހުށަހެޅުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ވިޔަފާރި ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ) 2014/19 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ވިޔަފާރި އަމިއްލަ 34
 (ޤާނޫނު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިރާއްޖޭގެދިވެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ަރޖިސްޓްރޭޝަން ސްކޫލް ޑައިވް 35
 (ޤާނޫނު

 ޙިމާޔަތްކޮށް  ތިމާވެށި ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 36
 ނަގާ  ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ ތެރިކުރުމާބެހޭކައުރައް

 ޖޫރިމަނާ 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ " ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
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 ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ  ޙިމާޔަތްކޮށް މާވެށިތި ދާއިރާގައި
 "ގަވާއިދު

 ރާވައި ދަތުރު ގުޅުންހުރި ޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 37
 ޓްރެވަލް ) ގަވާއިދާ ޚިދުމަތްދިނުމާބެހޭ ހިންގުމުގެ
 ޖޫރިަމނާ  ކުރާ  ޚިލާފުވުމުން (ގަވާއިދު އެޖެންސީ

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ޓޫރިޒަމާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި " ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ނުޤާނޫ

 ޚިދުމަތްދިނުމާބެހޭ ހިންގުމުގެ  ރާވައި ދަތުރު ގުޅުންހުރި
 "ގަވާއިދު

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެސްޓްހައުސް 38
 (ޤާނޫނު

 ކުރާ  ުމންޚިލާފުވު ގަވާއިދާ ންުގމުގެހި ގެސްޓްހައުސް 39
 ޖޫރިމަނާ 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ޓޫރިސްޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 "ގަވާއިދު ހިންގުމާބެހޭ  ގެސްޓްހައުސް

 ބެހޭޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އުޅަނދުފަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް 40
 (ޤާނޫނު

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ޓްރާންސްފަރ ލީސް /ފީ ޓްރާންސްފަރ ލީސް-ސަބް 41
 ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ޙައްޤުތައް

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ަރޖިސްޓްރޭޝަން މޯގޭޖް 42
 ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ޙައްޤުތައް

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ) ވިއްކުން ފޮތް ބީލަން 43
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ފައިސާ  ލިބޭ ވިއްކައިގެން  ތަކެތި ނީލަމުން  44
 (ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ)

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ންަރޖިސްޓްރޭޝަ ހޮޓާ / ގެސްޓްހައުސް 45
 (ޤާނޫނު

 ބަނދަރުކުރުމުގެ ދުއްވުމާއި އުޅަނދު ޓޫރިސްޓް ބޭރުގެ 46
 ފީ ހުއްދައިގެ

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު
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 ޒަމާބެހޭޓޫރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ލައިސަންސް ޗާޓަރ 47
 އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 ސަރަޙައްދުގައި ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް ބޭރު

 "ގަވާއިދު ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ ދުއްވައި

 ލީސް/ފީ ރަިޖސްޓްރޭޝަން ސަބްލީސް 48
 ޓްރާންސްފަރ ލީސް /ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
 ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ރުނަންބަ ޤާނޫނު
 ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ދައިފައިވާހަ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ޙައްޤުތައް

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ގުޅޭ ހުއްދައާ ކުރުމުގެ ގައިޑްކަން ޓުއަރ 49
 ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ވާހަދައިފައި ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރެވޭ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 50
 އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 ސަރަޙައްދުގައި ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް ބޭރުގެ

 "ގަވާއިދު މާބެހޭބަނދަރުކުރު ދުއްވައި

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 51
 ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ބެހޭޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 52
 ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 53
 ަރމްޒީ  ފަތުރުވެރިންގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 "ގަވާއިދު ބޭއްވުމާބެހޭ ފުލާޙަ ކައިވެނީގެ

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 54
 ޓޫރިސްޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު ހިންގުމާބެހޭ ތަރައްޤީކުރުމާއި ހޮޓާ

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިރާއްޖޭގެދިވެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 55
 ހާދިސާތަކުން  އަލިފާނުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 އަޅަންޖެހޭ  ރިޒޯޓުތަކުގައި ޓޫރިސްޓް ރައްކާތެރިވުމަށް
 "ގަވާއިދު ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ
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 ހޭޓޫރިޒަމާބެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  އިދާރީ ދައްކަންޖެހޭ ހުށަހަޅާއިރު ޕްރޮޕޯޒަލް 56
 ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 ކުއްޔަށް  ފަޅު ،ބިންބިމާއި ،ރަށްރަށާއި ކަންކަމަށް
 "ގަވާއިދު ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލް ދޫކުރުމަށްޓަކައި

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު އިދާރީ ފީ  57
 ރުވެރިކަމާބެހޭފަތު" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 ކުއްޔަށް  ފަޅު ،ބިންބިމާއި ،ރަށްރަށާއި ކަންކަމަށް
 "ގަވާއިދު ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލް ދޫކުރުމަށްޓަކައި

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ސޯޝަލް ކޯޕަރޭޓް 58
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ " ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު

 ތަންތަން  ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް ބޭނުންތަކަށް
 އިތުރުކޮށްދިނުމާއި މުއްދަތު ދީފައިވާ ތަރައްޤީކުރުމަށް

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޖޫރިމަނާ ކުއްޔާއި
 "ގަވާއިދު

 - ޒަކާތް  މުދަލު 59

 - ޞަދަޤާތް  60

 - ފީ ފާހުގެ ސެކިއުރިޓީ 61

 މާއްދާއާއި ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފީ ދައްކާ ވެއްޔަށް ނަގާ ގޮނޑުދޮށުން 62
 ހަދައިފައިވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާއަށް ވަނަ 51

 ތަންތަނުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 ވެލިން  ،ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ޙިމާޔަތްކޮށް ގޮނޑުދޮށްތައް

 ުއސޫލު  ނެުގމުގެ ވެލި މުއްސަނދިކުރުމަށް

 ދައްކާ އަނބުރާ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް 63
 ފައިސާ

 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ފައިވާދައިހަ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު

 ކުރާ  ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ މެނޭޖްކުުރމުގެ ކުނި 64
 ޖޫރިމަނާ 

 މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ  ކުނި) R/2013-58 ނަންބަރު ގަވާއިދު
 (ގަވާއިދު

 24 ތަންތަނުން ކުރާވިޔަފާރި ދަލުގެމު އިމްޕޯޓް 65
 ފީ  ނަގާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ގަޑިއިރު

 މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓު) R-138/2018 ނަންބަރު ގަވާއިދު
 ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 5 ގަވާއިދަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ

 ގަވާއިދު 
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 އިސްތިޢުމާލު ދުންފަތުގެ) R-41/2012 ނަންބަރު ގަވާއިދު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ލާފުވުމުންޚި ގަވާއިދާ 66
 (ގަވާއިދު ަކނޑައެުޅމުގެ ތަންތަން މަނާ ކުރުން

 ރަޖިސްޓަރީ އެކްޓިވިޓީސް އާއިވިޔަފާރި އޮންލައިން 67
 ފީ ކުރުމުގެ

 ރަޖިސްޓަރީ  ވިޔަފާރީ) 2014/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ

 ދަށުން ޤާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު މުއާން 68
 ޖޫރިމަނާ  ކުރާ

 ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 2012/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

 ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު ) 2009/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ  ވައަލޭޝަން ޓްރެފިކް 69
 (ޤާނޫނު

 އުޅަނދު  އެއްގަމު ) R/2012-1 ނަންބަރު ގަވާއިދު ޖޫރިމަނާ  ކުރާ ޕާކްކުރުމުން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ 70
 (ގަވާއިދު ޕާކުކުރުމުގެ

 ުއޅަނދުފަހަރުގެ  އިންޖީުނލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި 71
 ފީ އަހަރީ

 ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު ) 2009/5 ނަމްބަރު  ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު

 ދަތުރުފަތުރުގެ  ގަމު އެއް) 2009/5 ނަމްބަރު  ޤާނޫނު ފީ އިމްޕައުންޑިންގ ވެހިކަލް 72
 (ޤާނޫނު

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  އެކްސްޓެންޝަން ޕީރިއަޑް ލީސް 73
 (ޤާނޫނު

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އެ ސުރުޚީއާއި އަރިމަތީ ގެ 10.06 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 ދައުލަތުގެ
 ޕްރޮކިއުމަންޓް

 ބޯޑު ޕޮލިސީ
 ބޯޑު އެ ،އުފެއްދުމާއި

 ގޮތް އެކުލެވިގެންވާ

 ބެހޭގޮތުން  ްޕރޮކިއުމަންޓާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  ،ހަރުދަނާކުރުމާއި ނިާޒމް  ޕްރޮކިއުމަންޓް 10.06
 ުގޅޭ  ޕްރޮކިއުމަންޓާ ދައުލަތުގެ ،ނެރުމާއި ސަރކިއުލާތައް  ުއސޫލުތަކާއި ނެރެންޖެހޭ

 ބޯޑުގެ  މި  .އިންނެވެ "ޯބޑު ޕޮލިސީ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ދައުލަތުގެ" އެކުލަވައިލާނީ  ސިޔާސަތުތައް
 ވުޒާރާގައި  މާލީ  ަދއުލަތުގެ މަތީން ގޮތެއްގެ އަންގާ  މިިނސްޓަރު ،ތަންފީޒުކުރާނީ ނިންމުންތައް
 .ތެރެއިންނެވެ އޮނިގަނޑުގެ  އިދާރީ ހަމަޖެހިފައިވާ

       ސަނާއެކުޗެައރޕަރ އެކުލެވިގެންވަނީ ބޯޑު  ޕޮލިސީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ (ހ) 
 ފަރާތްތައް  ބޭުނންވާ ކުރަން ޢައްޔަނު ބޯޑަށް .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ (ހަތެއް) 7

 ލަފަޔާއެކު މިިނސްޓަރުގެ ކުރާނީ  ޢައްޔަނު މެންބަރުން  ކަނޑައަޅައި
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ
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 ،ފައިނޭންސް ،ކުރަންވާނީ ޢައްޔަނު ބޯޑަށް ޕޮލިސީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ (ށ)  
 ފަދަ ކޮާމސް ،ލޯ ،ޓެކްނޮޮލޖީ އިންފޮމޭޝަން ،އިްނޖިނިއަރިންގ ،ޕްލޭނިންގ

 މަދުވެގެން  ދާއިރާއަކުން އެފަދަ އަދި  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ދާއިރާއަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް
  .ވެމީހުންނެ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަހަރުދުވަހުގެ )ތިނެއް( 3

 ،ބަލަންވާނީ ކުރެވުނުކަަމށް އްޔަނުޢަ މެންބަރަކު ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

      އެކަން ލިޔުމުން ،ޢައްޔަނުކޮށް އަށް "ބޯޑު ޕޮލިސީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ"
 .އެންގުމުންނެވެ ފަރާތަކަށް އެ

 ،ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބޯޑުގެ  ޕޮލިސީ  ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ (ރ)  
  .ތެރެއިންނެވެ އްގެއިންތިާޒމެ އިދާރީ ކަނޑަައޅާ މިނިސްޓްރީން

 ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ތިރީސް( 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް މި (ބ)  
 ،އެކުލަވައިލައި ބޯޑުން  އެ  ގަވާއިދު ހިންގާ  ބޯޑުގެ   ޕޮލިސީ  ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ

  .ފާސްކުރަންވާނެއެވެ ގަވާއިދު އެ

 . މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ 10.07ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ
 ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތު
 އެ ،ފަރާތާއި

 ހިންގާ ސިޔާސަތު
  ވަކިކުރުން ފަރާތް

 ހަދައި އުސޫލުތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  ،ފަރާތާއި ހިންގާ ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 10.07
 ެއއް  ފަރާތް ދެ މި  .ވެގެންނުވާނެއެވެ އެއްފަރާތަކަށް ފަރާތަކީ ކަނޑަައޅާ ސިޔާސަތު
 މަޞްލަޙަތު  އަމިއްލަ ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިންގާ މަސައްކަތް ،ވެއްޖެނަމަ ފަރާތަކަށް

 ރާވައި  މަސައްކަތް ދެފަރާތުގެ އެ ނުދިނުމަށްޓަކައި މެދުވެރިވިޔަ ކަމެއް އެފަދަ ،ފުށުއަރާނެތީ
 މަތިން  ގޮތެއްގެ ނުފޯރާ ނުފޫޒު  ރާތުންފަ އަނެއް  މަސައްކަތަށް އެއްފަރާތެއްގެ ހިންގަންވާނީ
 .ވަކިންނެވެ

އާިއ ( ޅ)އެ މާއްދާގެ ، އަންނަވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް( ބ) އާއި  (ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  10.09ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5
 އުނިކުރުން.( ކ)

 ގެ ބާބު މި ،ހުއްދަދެވޭނީ ކުރުމަށް ކަމެއް  ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ ބޯޑަށް ޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް (ރ)  
 އެއްގޮތްވާ  މިންަގނޑާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ހުއްދަދިނުމަށް ބޯުޑން އެ ގައި  1 ޖަދުވަލު
  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ
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 ވަޒީރުންގެ  ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި ގެންދާ  ކުރިޔަށް ޅުވައިނުލާ ހު ބީލަމަށް  އާންމުކޮށް (ބ)  
 މަތިން މަްޝވަރާގެ ގެޮކމިޓީއެއް ަމޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ  ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ 

 ގެ (ށ) ާމއްދާގެ ވަނަ  10.27 ގަވާއިދުގެ މި  ،ހުއްދަދޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  10.13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

 ދައުލަތުގެ
 އޮފީސްތަކުގެ
 ބިޑްކޮމިޓީތައް
 ކޮމިޓީ ،އުފެއްދުމާއި

 ގޮތް ކުލެވިގެންވާއެ

             ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ (ހ) 10.13
 ކޮމިޓީތަކުން  ބިޑް އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ މި

 ދައުލަތުގެ  ހުއްދަދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ހުއްދަދޭންޖެހޭ
  .އުފައްދަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީއެއް ބިޑް  އޮފީހެއްގައިވެސް ކޮންމެ

 ޢައްޔަނު  މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް އެ ،އުފައްދައި ބިޑްކޮމިޓީ އޮފީސްތަކުގައި ދައުލަތުގެ (ށ) 
 .މިިންސޓަރެވެ މަތިން ލަފާގެ އިސްވެރިޔާގެ އެންމެ  އޮފީހެއްގެ އެ ،ކުރާނީ

 ހިނގަމުންދާ ދަށުން އައްަސސާއެއްގެމު މިނިވަން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއެއް (ނ)  
 ނުވަތަ މިިނސްޓަރަށް މިނިސްޓްރީއެއްގެ އެ އުފެއްދުމަށް ބިޑްކޮމިޓީއެއް ،އިދާރާތަކުގައި

 މިިނސްޓަރުގެ ،ފެނިްއޖެނަމަ އިސްވެރިޔާއަށް އެްނމެ މުއައްަސސާއެއްގެ އެ
 .އުފެއްދިދާނެއެވެ  ތަނެއްގައި އެ ކޮމިޓީއެއް އެފަދަ ހުއްދައާއެކު

       މެންބަރުންނާއި  (ތިނެއް) 3 ޗެއަރޕަރސަނާއެކު ،އެކުލެވިގެންވަނީ ބިޑްކޮމިޓީ (ރ)  
 .މައްޗަށެވެ މެންބަރުްނގެ އަދަދެއްގެ އޮނަހިރި ދެމެދުގެ މެންބަރުންނާ (ހަތެއް) 7

 މަސައްކަތްތައް ކޮމެޓީގެ އެ ،ފަރާތްތަކަކީ ޢައްޔަނުކުރެވޭ ބިޑްކޮމިޓީއަށް (ބ)  
 ،ލިބިފައިވާ ތަޖުިރބާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ނީފަން ބޭނުންވާ ކުރުމަށްޓަކައި

 ކަމުގައި  ފަރާތްތަކެއް ހުރި  ޤާބިލުކަން ނިްނމުމުގެ  ކަންކަން  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 
 .ވާންވާނެއެވެ

 އޮފީހެއްގައި  އެ ފަރާތެއް ހަމަވާ  ޝަރުޠު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ބ) މާއްދާގެ މި (ޅ)  
 އޮފީސްތަކުގެ  އެހެން ދައުލަތުގެ ނގަމުންދާހި ރަށެއްގައި އެ ،ހާލަތެއްގައި ނެތް

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓަރަށް އިޚުތިޔާރު ކުުރމުގެ ޢައްޔަނު އެކަމަށް މުވައްޒަފުން
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 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ނުވަތަ ޔުނިޓުތަކުގެ ޓްޕްރޮކިއުމަން އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ (ކ)  
 ބިޑްކޮމިޓީގެ މުވައްޒަަފކު އެއްެވސް ސެކްޝަނެއްގެ ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު
 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ޢައްޔަނު މެންބަރަކަށް

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފީހެއްގެ  އެ ،ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބިޑްކޮމިޓީގެ (އ)  
 ،ކުރާނީ އެކަން ،އޮފީހެއްނަމަ އުފައްދައިފައިނުވާ ޔުނިޓު ޕްރޮކިއުމަންޓް .ޔުނިޓުންނެވެ

 .މުވައްޒަފުންނެވެ ހަވާލުވެފައިވާ އްޔަތުމަސްއޫލި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ

 މިނިސްޓްރީން  ރަިޖސްޓަރީއެއް މެންބަރުންގެ ޢައްޔަނުކުރާ ބިޑްކޮމިޓީއަށް (ވ)  
 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެކުލަވައިލައިފައި

 .އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  10.15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

 ދައުލަތުގެ
 އޮފީސްތަކުގެ
 ތަކުންބިޑްކޮމިޓީ

 ،ހުއްދަދިނުމާއި
 ހުއްދަދެވޭނެ

 މިންވަރު 

 ގައި 1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި ،މިންވަރު ހުއްދަދެވޭނެ ބިޑްކޮމިޓީތަކުން (ހ) 10.15
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ 

 ،ކުރިން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކަށް ހުށަހަޅާ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ބިޑްކޮމިޓީގެ (ށ) 

 ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މި ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިޔަށް މަންޓްތައްޕްރޮކިއު
 .ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި ޮކމިޓީން އެ ،މަތިންކަން

 ހުއްދަދިނުމަށް  ކޮމިޓީން އެ ،ހުއްދަދެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް ބިޑްކޮމިޓީން (ނ) 
  .އެކަންޏެވެ މަންޓަކަށް ޕްރޮކިއު އޮފީހެއްގެ އެ ،ފެތޭ މިންވަރަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 .އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ށ)ގެ  10.16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ަމސްއޫލިއްޔަތު ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  ނުވަތަ  ،ޔުނިޓުން ޕްރޮކިއުމަންޓް (ށ) 10.16 އިވެލުއޭޓްކުރުން  ބިޑް
 ،ރިޕޯޓު ވެލުއޭޝަންއި ،އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ބީލަންތައް ސެކްޝަނަކުން
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ބިޑްކޮމިޓީއަށް

         ،އާއި (ކ) ،އާއި (ޅ) ،އާއި (ބ) ،އާއި (ރ) ،އާއި (ނ) ،އާއި (ހ)ގެ  10.18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9
 އެއް އިތުރުކުރުން. ( ތ)އެ މާއްދާއަށް ، އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް( ދ) ،އާއި (ފ) ،އާއި (މ) ،އާއި (އ)
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 ޓެންޑަރ ނަލްނެޝަ
 ބޯޑާއި

 ބިޑްކޮމިޓީތަކުގެ
 ބައްދަލުވުންތައް 

 ،ބާއްވަންވާނީ ބައްދަލުވުމެއް  ޓީއެއްގެބިޑްކޮމި ނުވަތަ ބޯޑު ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (ހ) 10.18
 ގޮތެއް  ބިްޑތަކާމެދު މިންގަނޑުގެ ލިބިފައިވާ ހުއްދަ މަސައްކަތަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ

 ބަދަލުތަކަށް  ހުށަަހޅާ ގެނައުމަށް ސްވުންތަކަށްއެއްބަ ހަާވލުކޮށްފައިވާ ،ނިންމުމަށާއި
 ކަމެއް އެ ހިނދެްއގައި ޖެހިްއޖެ ބަލަން އަލުން  ކަމެއް ،ނިންމުމަށާއި ގޮތެއް

 ،ކަނޑަައޅާނީ ަތން ވަގުތާއި ދުވަހާއި ބާއްވާނެ ބައްދަލުވުންތައް ،މިގޮތުން .ބެލުމަށެވެ
  .ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ މަތިން ލަފާގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ

 އިކުޅަ ދެބަ މެންބަުރންގެ ޖުމުލަ ކޯރަމަކީ ބިޑްކޮމިޓީގެ އަދި ބޯޑު ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (ނ)  
         މެންބަރަކު ގުޅިެގން އައިޓަމަކާ  އެޖެްނޑާކޮށްފައިވާ ،ނަމަވެސް .އެއްބައެވެ

 އައިޓަމާ އެ ،ހާމަކޮށްފިނަމަ ކަމެއް ގުޅިފައިވާ މަޞްލަޙަތާ އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ އެ
 މެންބަރަކު އެ ަހމަކުރުމުަގއި ކޯރަމް ނިންުމމަށް ގޮތެއް ކުރުމަށާއިމަޝްވަރާ ގުޅިގެން

 .ނުާވނެއެވެ ހިމަނައިގެން

 ޗެއަރޕަރސަން ،ނިްނމަންވާނީ ނިްނމުމެއް  ބިޑްޮކމިޓީގެ ބޯޑާއި ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (ރ)  
 ވޯޓުގެ ،ނަމަވެސް .އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ ވޯޓުގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރުވެތިބި ފިޔަވައި

 ެޗއަރޕަރސަންގެ ކަނޑައަާޅނީ އަޣުލަބިއްޔަތު ވޯޓުގެ ،އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދަދުއަ
   .ވޯޓަކުންނެވެ

 ނިންމުމުގައި  ގޮތެއް ބިޑުތަކާމެދު ހުށަހަޅާ ބިޑްކޮމިޓީއަށް ބޯޑާއި ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (ބ)  
 ކާއިމަޢުލޫމާތުތަ ގުޅުންހުރި ބީލަމަކާ އެ ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިޑަކާއެކު އެ ،ބަލަންވާނީ
 ހުށަހެުޅމެއް އެ ،ނިންުމމުގައި ގޮތެއް ބިޑުތަކާމެދު މިގޮތުން .މައްޗަށެވެ ލިޔުންތަކުގެ
 ހުށަހެޅުމެއް  އެ އަދި .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ނުވާކަން ނުވަތަ ފާސްވިކަން

 .ލިބިގެންވެއެވެ އިޚުތިޔާރު އެންގުމުގެ  ހުށަހެޅުމަށް އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް

 ،އިެވލުއޭޝަންތަކާއި ހުށަހަޅާ  ހޯދުމަށް ހުއްދަ  ގެޯބޑު ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (ޅ)  

 ފަރާތަކަށް  އެ ގަބޫލުނުކޮށް  އިވެލުއޭޝަންތައް ހުށަހަޅާ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ބިޑްކޮމިޓީގެ
        ލިޔުމަކުން ،ސަަބބު ޖެހުނު ފޮނުވައިލަން އަނބުރާ ،ފޮނުވައިލާނަމަ އަނބުރާ

 ހުށަހެޅުމެއް  ވައިލައިފައިވާފޮނު އަނބުރާ ،މިގޮތުން .އަންގަންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް އެ
 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އަލުން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު

 ހުށަހެޅުމެއްގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިޑްކޮމިޓީއަށް ބޯޑާއި ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (ކ)  
 ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމެއް އެ ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

 .ިނންމިދާނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމެއް އެ ،ޝަރުޠުކޮށް
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 ފަރާތްތަކުން  އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގައި ބިޑްކޮމިޓީގެ ބޯޑާއި ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (އ)  
 ފަރާތްތަކެއްގެ  ަކނޑައަޅާ  ކޮމިޓީން ނުވަތަ ބޯޑުން ހާލަތްތަކުގައި ލަފާހޯދަންޖެހޭ
 ފަރާތްތަކަށް  ބައިވެރިވާ ލަފާދިނުމުގެގޮތުން ،ނަމަވެސް .ހޯދިދާނެއެވެ އެހީތެރިކަން

 ބޯޑުގެ  އަދި .ނުދެވޭނެެއވެ ވޯޓެއް ނިންުމމުގައި ނިްނމުމެއް ކޮމެޓީގެ ނުވަތަ ބޯޑުގެ
 ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ ލަފާދިނުމުގެގޮތުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމެޓީގެ ނުވަތަ

 އެކަމަކަށް ވަގުތުގައި މަޝްވަރާކުރާ ކަމެއްގެ އެ ހަމައެކަނި ބައިވެރިކުރާނީ
 .ކަންޏެވެއެ

 ފަހަރަކު ކޮންމެ ބާއްވާ  ބައްދަލުވުމެއް ބިޑްޮކމިޓީގެ ނުވަތަ ބޯޑު  ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (މ)  
       .ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ގޮތުގެ ކުރިޔަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމެއް އެ
 މަޢުޫލމާތު ތިރީގައިިމވާ ވެސް، މަދުވެގެން  އެްނމެ  ،ޔަުއމިއްޔާގައި މި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ؛މެންބަރުން ހާޒިރުނުވާ  މެންބަރުންނާއި، ހާޒިރުވި ބައްދަލުވުމަށް (1)   

 ؛އޮބްޒާވަރުން ،އެޑްވަިއޒަރުންނާއި ހާޒިރުވި ބައްދަލުވުމަށް އެ (2)   

 ކަމެއްގެ  އެ ،ަނމަ އޮތް ކަމެއް ގުޅިފައިވާ މަޞްލަޙަތާ މެންބަރެއްގެ (3)   
 ؛މަޢުލޫމާތު

 ގޮތުގެ ނިންމި ކަންތައްތައް އެ ،ކަންތައްތަކާއި ޅިފައިވާހުށަހެ ބައްދަލުވުމަށް (4)   
 ؛ތަފުސީލު

 ކަމެއް  ގަބޫލުކުރުމުގައި  ،ސަބަބާއި ގަބޫލުނުކުރި ހުށަހެޅުމެއް (5)   
 .ކަމެއް އެ ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ

 .ކަްނތައްތައް ުމހިންމު  މަޝްވަރާކުރެވުނު ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުމަކާ  ކޮންމެ (6)   
 މެދުގައި މެންބަރުންގެ ،ލަފަޔާއި ދެވިފައިވާ ގުޅިގެން އެކަމަކާ ،މީގެތެރޭގައި

 .ކަމެއް އެ  ނަމަ އޮތް ކަމެއް އެއްބަސްނުވެވުނު
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 ސަރުކާރު ބާްއވާތާ ބައްދަލުވުމެއް ބިޑްކޮމިޓީގެ ނުވަތަ ބޯޑުގެ ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (ފ)  
       ޔާއާއިޔައުމިއް ބައްދަލުވުމުގެ އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ނޫން ބަންދު

 މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ކަންތައްތަކުގެ ނިންމައިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި އެ
 ބިޑްކޮމިޓީގެ އިތުރަށް  މީގެ އަދި .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
 ދުވަހުގެ  (ދޭއް) 2 ނޫން ބަންދު ސަރުކާރު ،ފާސްކުރާތާ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 .ހުށަހަޅަންޖެޭހނެވެ ިމނިސްޓްރީއަށް ތުމަޢުލޫމާ އެ ތެރޭގައި

 އެކަމަކާ  ނިްނމުމަށް  ކަމެއް  ނިންމަްނޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ދިމާވެގެން  ހާލަތެއް  ކުއްލި (ދ)  
 އެކަމަކާ  ފޮނުަވއިގެން މެންބަރުންނަށް ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގުޅޭގޮތުން
 އަޣުލަބިއްޔަތުން  މެންބަރުންގެ ،ހުށަހަޅައި ލިޔުުމން ދެކޭގޮތް މެންބަރުން ގުޅޭގޮތުން
 ބިޑްކޮމިޓީގެ ުނވަތަ ބޯޑުގެ  ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް  ،ނަމަެވސް .ނިްނމިދާނެއެވެ އެކަމެއް

 ކަމެއް  އެ  ،ހުށަހަޅައިފައިވާަނމަ މެންބަރަކު ނިންުމމަށް އެކަމެއް  ޖަލްސާއަކުން 
 .ހުށަހަޅައިގެްނނެވެ ބައްދަލުވުމަކަށް ޮކމިޓީގެ ނުވަތަ ޯބޑުގެ ނިންމަންވާނީ

      ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް  ފަދަ ކޮންފެރެންސްކުރެވޭ ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  އޯޑިއޯ (ތ)  
 މިފަދަ .ބޭއްވިދާނެއެވެ ބައްދަލުވުންތައް ބޯޑުގެ  ޓެންޑަރ ކޮމިޓީއާއި ބިޑް

 ހިންގާ  ބޯޑުގެ ޓެންޑަރ ޮކމިޓީއާއި ބިޑް އުސޫލެއް ގޮތުގެ ބާއްވާނޭ ބައްދަލުވުންތައް
 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފައިބަޔާންކޮށް ގަވާއިދުގައި

 .އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ހ)ގެ  10.19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .10

 މަޞްލަޙަތު
 ގުޅިފައިވާ

 ކަންތައްތަކުގައި
 މެންބަރުން

 ގޮތް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 މެންބަރަކާއެކު ނުވަތަ މީހަކަށް، ގާތްތމާގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ،މެންބަރަކަށް (ހ) 10.19
 ކަމެއް ކުރާނެ ފައިދާއެއް  ނުސީދާގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތުން މީހަކަށް އްކަތްކުރާމަސަ

 އެޖެންޑާ  ޖަލްާސއަކަށް ިބޑްކޮމިޓީގެ ނުވަތަ ބޯޑަށް ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް ނިންމުމަށް 
 .ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ މެންބަރަކު އެ މަތިން ގޮތުގެ ތިރީގައިމިވާ ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 ،ިލބުމުން އެޖެްނޑާ ޖަލްސާގެ  ބިޑްޮކމިޓީގެ ނުވަތަ ބޯޑު ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (1)   
 ޖަލްާސއެއްގައި އެ ،ެއޖެންޑާކޮށްފައިވާނަމަ އައިޓަމެއް ގުޅުމެއްހުރި  މެންބަރަކާ

 ނުވަތަ  ބޯޑު  ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް  ނުވަތަ .ާހމަކުރުން އެކަން  މެންބަރަކު އެ
 ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު ،އަތުވެއްޖެަނމަ ކަމެއް  އެފަދަ ަސމާލުކަމަށް  ބިޑްކޮމިޓީގެ
  .ހާމަކުރުން ކަމެއް  އެ މެންބަރަކު
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 ބައްދަލުމަކަށް ބާއްވާ ބެހޭގޮތުން ކަމަކާ ގުޅުންހުރި މެންބަރަކާ (2)   
 ެބހޭގޮތުން ކަމަކާ ގުޅުންހުރި ެމންބަރަކާ އެ ،ހާޒިރުވިކަމުގައިވިޔަސް

 .ންބައިވެިރނުވު ޖަްލސާގައި އިރު ނިންމާ  ގޮތެއް އަދި އިރު މަޝްވަރާކުރާ

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10.27ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11

 ބިޑްކުރުމުގެ
 ނުލައި ދަޢުވަތަކާ

 މަސައްކަތްތައް
 ހަވާލުކުރުން 

 ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެންގޮތަކަށް މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގަވާއިދުގެ މި (ހ) 10.27
 ކުންފުންޏަކާ އޮްނނަ ހިްއސާ  ސަރުކާރުގެ ނުލައި ބިޑްކުރުމަކާ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ

 ހިއްސާ  ަސރުކާރުގެ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އެްކސްޗޭންޖުގައި  ސްޓޮކް މޯްލޑިވްސް  ނުވަތަ
 ،މިގޮތުން .ކުރުވިދާނެއެވެ ަމސައްކަތެއް އެ ހަވާލުކޮށްގެން  ކުންފުންޏަކާ ހިމެނޭ

 ،ބާވަތާއި މަސައްަކތުގެ ،ކަނޑައަޅަންވާނީ ފަރާތެއް ހަވާލުކުރާނޭ މަސައްކަތް

 މާލީ  އޮފީހެއްގެ އެ ިހމެނޭގޮތަށް ފަރާތް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ،އަގާއި މަސައްކަތުގެ
 ނިންމި  ހަާވލުކުރަން ބީލަން ފަރާތަކަށް އެ ދަށުން މާއްދާގެ މި  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު

 މިނިސްޓަރުގެ ،ހުށަހަޅައި މަޢުލޫމާތު އެ މިނިސްޓަރަށް ،ބަޔާންކޮށް ސަބަބު
 .ހޯދައިގެންނެވެ ހުއްދަ ބޯޑުން  ޓެންޑަރ ޝަނަލްނޭ ލަފާގެމަތިން

 ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން  މާއްދާއެއްގައި އެހެން  ގަވާއިދުގެ  މި (ށ) 

 ހިންގާ ދަށުން ލޯނެއްގެ  ކޮްނސެޝަނަލް ނުވަތަ އެހީގައި  ޤައުމެއްގެ ބޭރުގެ
 މަޝްރޫޢުއެއް ގުޅޭ ރައްޤީއާތަ ޢުމްރާނީ ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުން އަދި މަޝްރޫޢުތަކާއި

 ަމޖިލީހުގެ  ޒީުރންގެވަ ނުވަތަ ަމޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންގެ  ނުލައި  ބިޑްކުުރމަކާ ހިންގުމުގައި
 ފަރާތަކާ ކަނަޑއަޅާ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ  މަތިން މަޝްވަރާގެ ކޮމިޓީއެއްގެ

 ހަވާލުކުރެވޭ މަޝްރޫޢު މިގޮތުން .ހިންގިދާނެއެވެ މަޝްރޫޢެއް އެ ހަވާލުކޮށްގެން
 އެކަށީގެންވާ ހިންގުަމށް މަޝްރޫޢެއް އެ ފަންނީގޮތުން މާލީގޮތުންނާއި ފަރާތަކީ

  .ވާނެއެވެ ކުރަން ކަށަވަރު ފަރާތެއްކަން

 ،އަކީ "ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންގެ " ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ށ) މާއްދާގެ މި (ނ)  
 މަތިން  ޮގތެއްގެ އޮންނަ އަޣުލަބިއްޔަތު ރުންގެ މެންބަ މަޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންގެ

 ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި އަދި .ކޮމިޓީތަކެވެ އެކުލަވައިލާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 ހިމެނޭ  ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާންވާނީ ވޯޓުގައި ނިންުމމުގައި ކޮމިޓީން ކަންކަން

 .މެންބަރުންނެވެ ަމޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ރ)އާއި، ( ނ)އާއި، ( ށ)ގެ  10.31ގެ ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .12
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 ބީލަމަށް އާންމުކޮށް
 ހުޅުވައިލުން 

 ބީލަން  ގުޅިގެން އިޢުލާނަކާ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ) 10.31
 ޝަރުޠު ީބލަމަކީ އެ ،ވިޔަސް ކަމުގައި ފަރާތަކުން އެންމެ ހުށަހަޅައިފައިވަނީ

        ،ަނމަ އަގެއްަކމުގައިވާ އެކަށީގެންވާ އަގަކީ  ބީަލމުގައިވާ އެ އަދި ފުރިހަމަވާ
 .ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ ކަމެއް އެ ފަރާތަކަށް އެ

 ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅައިފައި ބީލަމެއް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ގައިވާ (ށ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

 އިޢުލާނުކުރުމުން ދެވަނަފަހަރަށް ،މިގޮތުން .ވާނެއެވެ ރަންކު އިޢުލާނު ފަހަރަށް ދެވަނަ
       މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅައިފައި ބީލަން ފަރާތަކުން އެއްވެސް

 ަކމަށް އެ ،ނުާވނަމަ ހުށަހަޅައިފައި ބީަލމެއް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ގައިވާ (ށ)
 އެކަށީގެންވާ ހަކަދައްކައިގެންވާ ފަރާތްތަކަކާ ނުވަތަ ފަރާތަކާ ޤާބިލު ޝަރުޠުހަމަވާ

  .ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ ކަމެއް އެ އަގެއްގައި

 ވަކިގޮތެއް  ގެްނދާނެ ކުރިޔަށް ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ގަވާއިދުގައި މި (ރ)  
 ،ހޯދަންވާނީ ޚިދުމަތް ،ކުރުވައި މަސައްކަތް ،ގަނެ ތަކެތި ،ހިނދެއްގައި ބުނެފައިނުވާ

 .ހުޅުވަިއލައިގެންނެވެ ބީލަމަކަށް އާންމު ޝާއިޢުކޮށްގެން ކޮށްއިޢުލާނު އާންމުކޮށް

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  10.33ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .13

 ހުށަހަޅާ ބީލަން
 ފަރާތްތަކުގެ
 ޢަމަލުތައް

 ބަހައްޓަންޖެހޭ
 އެ ،ގޮތާއި

 ފަރާތްތަކުގެ
 ކިބައިގައި

 ހުންނަންޖެހޭ
 އްޝަރުޠުތަ

 ތިރީގައި  ،ޝަރުުޠތައް މައިގަނޑު  ހުންނަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުށަހަޅާ ބީލަން (ށ) 10.33
 .މިވަނީއެވެ

 ޤާނޫނީ ސޮއިކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި ވެވޭ ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ (1)  
 .އޮތުން ލިބިފައި ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ބީލަން ،ހައިސިއްޔަތު

 ސަސްޕެްނޝަނެއް މަތިން  ގޮތުގެ ބާބުގައިވާ ވަނަ  17 ގަވާއިދުގެ  މި (2)  
 .ނުވުން ކަމުގައި ފަރާތެއް ހިނގަމުންދާ

 ަހވާލުކުރާ މަސައްކަތް އެ ،ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ،ބާވަތާއި މަސައްކަތެއްގެ އެ (3)   
 .ވުން ކަމުގައި ފަރާތެއް ހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް އިތުރު ކަނޑައަޅާ އޮފީހަކުން

 .އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ބ)ގެ  10.41ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެވި .14
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 އެކަމަށް ލަފާދިނުމާއި
 ހުރި ޝައުޤުވެރިކަން

 ހޯދުން  ފަރާތްތައް

 ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ފާޅުކުރާ ޝައުޤުވެރިކަން ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމުގައި (ބ) 10.41
 ޝޯޓްލިސްޓް  ތަކެއް ފަރާތް ހުރިހާ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ކްރައިޓީރިއާގައިވާ

 ،ދޭނީ ފުރަތަމަ އެންމެ  ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ  ޕްރޮޕޯޒަލް  އަދި .ކުރަންވާނެއެވެ
 .ފަރާތަކަށެވެ  (ހައެއް) 6 ޤާބިލު އެންމެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކުރެވޭ ޝޯޓްލިސްޓް

 ޕްރޮޕޯޒަލް ފަާރތެއް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ދޭ ހުށަހަޅަން  ޕްރޮޕޯޒަލް  މިގޮތުން
 ފަރާތްތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ ޝޯޓްލިސްޓް ،އަންގައިފިނަމަ ބޭނުންނުވާކަން  ންހުށަހަޅަ
 .ދޭންވާނެއެވެ  ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ޤާބިލު އެންމެ ދެން ތެރެއިން

ވަނަ ނަންބަރާއި  5، ވަނަ ނަންބަރާއި 4ގެ ( އ)އެ މާއްދާގެ ، އިޞްލާޙުކޮށް( ބ)ގެ  10.43ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .15
 އަްނނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ ނަންބަރު 6

 ބީލަންކުރުމުގެ
 މަރުޙަލާތައް

 އެންމެ ދެވޭނެ ހުށަހެޅުމަށް ބިޑު ގޮތްގޮތުން އެނޫން ފުރިހަމަކޮށްގެންނާއި ބީލަންފޮތް (ބ) 10.43
 ދުވަހުން ދޭ ދަޢުވަތު ،ފަށާނީ ގުނަން  މުއްދަތު .މިަވނީއެވެ ތިރީގައި ،މުއްދަތު ކުރު

 .ފެށިގެންނެވެ

 ދަޢުވަތާ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޕްރޮޕޯޒަލް  ނުވަތަ  ބީލަންތަކާއި އިޢުލާނުކުރާ  އާންމުކޮށް (1)   
 (ހަތެއް) 7 ނޫން ބަންދު ރަސްމީ  މަދުވެގެން ހުށަެހޅުމަށް ބީލަން ގުޅިގެން
  .މުއްދަތެއް ދެމެދުގެ ދުވަހާ (ފަސްދޮޅަސް) 60 ދުވަހާއި

 ަމދުވެގެން ހުށަހެޅުމަށް  ބިޑު  ،ބީލަމެއްގައި ހުޅުވައިލެވޭ ފަރާތްތަކަކަށް ވަކި (2)   
 ދެމެދުގެ ދުވަހާ (ތިރީސް) 30 ދުވަހާއި (ހަތެއް) 7 ނޫން  ބަންދު ރަސްމީ 

 .މުއްދަތެއް

       ހުށަހެޅުމަށް  ކޯޓޭޝަން ކަންތައްތަކުގައި ކުރާ ހޯދައިގެން ކޯޓޭޝަން (3)   
 .މުއްދަތެއް ދެމެދުގެ ދުވަހާ (ހަތެއް) 7 ދުވަހާއި (އެކެއް) 1

 ނަންަބރުގައިވާ ވަނަ  5 ގެ 1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި  ،އަގު މުގެބީލަ (4) (އ)  
 ކޮންސަލްޓެންސީ) ޚިދުމަތްތަކާއި ހޯދާ ،މަސައްކަތާއި ބޮޑެތި މިންވަރަށްވުރެ

 ޕަރފޯމަންސް  ސެކިއުރިޓީއަކާއި ބިޑް ހޯދުމުގައި ތަކެތި ،(ނުހިމަނައި
 ންގަލް ސި)  10.25 ގަވާއިދުގެ މި ނަމަވެސް  .ޖެހޭނެއެވެ ނަގަން ގެރެންޓީ
 (ހޯދުން ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަތުން ތަކެތި އުޫސލުން  ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ ސޯސް
 ޚިދުމަތްތަކާއި  ހޯދާ ،މަސައްކަތާއި ކުރުވާ ދަށުން ގެ .2710 އަދި
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 ެސކިއުރިޓީ ބިޑް ބީލަންތަކުގައި ތަކެތީގެ ،(ނުިހމަނައި ކޮންސަލްޓެންސީ)
    .ާލޒިމްވާނެއެވެ  ނަގަން ގެރެންޓީ ޕަރފޯމަންސް ލާިޒމްނޫނަސް  ނެގުން

 ސެކިުއރިޓީއާއި ބިޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  4 ގެ  (އ) މާއްދާގެ މި (5)   
 ޭބންކަކުން ޤަބޫލުކުރާ ސަރުކާރުން ،ވާންޖެހޭނީ ގެރެންޓީ ޕަރފޯމަންސް

 ަމސަްއކަތަކަށް  އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ
 .ށެވެ ގެރެންޓީއަކަ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ދޫކޮށްފައިވާ

 ކުރުވާ ،ސެކިއުރިޓީއަކީ ބިޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  4 ގެ (އ) މާއްދާގެ މި (6)   
 އަދި ،(ނުިހމަނައި ކޮންސަލްޓަންސީ) ޚިދުމަތާއި ހޯދާ ،މަސައްކަތްތަކާއި

 އާއި %0.05 އަގުގެ  ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ އޮފީހަކުން  އެ ހޯދުމަށް ތަކެތި
 އިްނސައްތަ( އެކެއް ންސައްތައާއިއި ފަހެއް ސުމެއް ޕޮއިންޓް )ސުމެއް %1
  ،ގެރެންޓީއަކީ ޕަރފޯމަންސް އަދި .ވާންޖެހޭނެއެވެ އަދަދަކަށް ދެމެދުގެ އާ

 ،(ނުހިމަނައި ކޮންސަލްޓަންސީ) ޚިދުމަތާއި ހޯދާ ،މަސައްކަތްތަކާއި ކުރުވާ
 )ދޭއް 10% އާއި 2% އަގުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބީލަންތަކުގެ ތަކެތީގެ އަދި

 .ވާންޖެޭހނެއެވެ އަދަދަކަށް ދެމެދުގެ އާ  އިންސައްތަ( އެއްދިހަ އިންސައްތައާއި

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ބ)އާއި ( ނ)ގެ  10.44ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .16

 ބަލައިގަތުމާއި  ބީލަން
 ހުޅުވުން  ބީލަން

       ވަގުތު  އެ ގަޑީަގއި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަންތައް ހުށަހަޅައިފައިވާ (ނ) 10.44
 ފަރާތަކުން އެ ބަދަލުގައި ބީލަންވެރިންގެ ނުވަތަ ބީލަންވެރިން ތިބި ތަނުގައި އެ

 ކަނޑައި ބީލަންތައް އެންމެހައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ،ހާޒިރުގައި ފަރާތްތަކުގެ ކަނޑައަޅާ
 ލިޔެ އެނޭގނޭގޮތަށް މުއްދަތު އަގާއި  ހުށަހެޅި  ބީލަންވެރިން ،ބެލުމަށްފަހު

 ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ  ހުށަަހޅަން ގަބޫލުކުރުމަށް ބީލަން  އަދި .އެވެސޮއިކުރުވަންވާނެ
 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުމުގައި  މި ނެތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން ލިޔުންތައް

 ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް  "ފޯމު ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު" ،ހުށަހަޅާއިރު އަންދާސީހިސާބު (ބ)  
  .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު އެ ބީލަންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( އ)އާއި ( ކ)،އާއި( ޅ)، އާއި (ބ) ގެ 10.52ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .17
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 ކޮންޓްރެކްޓް 
 ހަވާލުކުރުން 

 ބާބުގެ މި ،އަގު ތަކެތީގެ ނުވަތަ އަގު، ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ އަގު، މަސައްކަތުގެ (ބ) 10.52
        ،ބޮޑުނަމަ އަގަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ  2 ގެ 2 ދުވަލުޖަ

 ދެފަރާތުން  ބެހޭގޮުތން އަގާ  ފެންވަރާއި ަކމެއްގެ އެ ،ކުރުވަންވާނީ ކަމެއް  އެ
 ގެ  2 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި  އަދި .ސޮއިކޮށްގެންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެއްބަސްވާ

   ކުރުވަންވާނީ މަސައްަކތް ކުދި އަގަށްވުރެ ވާބަޔާންކޮށްފައި ނަންބަރުގައި ވަނަ 2
 އެއްބަސްވުމެއްގައި އެއްބަސްވާ ދެފަރާތުން ބެހޭގޮތުން އަގާ ފެންވަރާއި ކަމެއްގެ އެ

 .ސޮއިކޮށްގެންނެވެ

 ތަކެތީގެ ހޯދަންޖެހޭ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުން (ޅ)  
 އަގަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ  2 ގެ  2 ޖަދުވަލު  ބާބުގެ މި  ،އަގު

 ހޯދުމަށް ތަކެތި ނުވަތަ  ހޯދުމަށް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ  ކުރުމަށް ަމސައްކަތެއް އެ ،ބޮޑުނަމަ
 ނުވަތަ  ބެހޭގޮތުން ކުރުވުމާ މަސައްކަތެއް އެ ،ހަވާލުކުރަންވާނީ ފަރާތަކާ އެއްވެސް

        އާއި  (ކ) މާއްދާގެ މި ގޮތުންބެހޭ ހޯދުމާ ތަކެތި އެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެ
 .ސޮއިކުރުަމށްފަހުގައެވެ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ވެވޭ ގޮތަށް ގައިވާ (އ)

      ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި ،ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއްބަސްވުން  ގައިވާ (ޅ) މާއްދާގެ މި (ކ)  
 ރުމަށްކު މަސަްއކަތެއް އަގަކަށް ދަށުގެ އަގަށްވުރެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ  5 ގެ 1

 އެފަދަ ،އެއްބަސްވުމެއްނަމަ ވެވޭ ހޯދުމަށް ތަކެތި ނުވަތަ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ
 ނުކުތާތައް ތިރީގައިިމވާ ެވސް، މަދުވެގެން އެންމެ ،އެއްބަސްވުމެއްގައި
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ފަރާތް ކުރުވާ  މަސައްކަތް  ،ފަރާތާއި ޚިދުމަތްދޭ ނުވަތަ  ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ  (1)   
 .ނަން ފަރާތުގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ނުވަތަ

 .ތަފުސީލު ،ބާވަތާއި ކަމެއްގެ އެ  (2)   

 .މުއްދަތު އެއްބަސްވެފައިވާ  (3)   

 ފައިސާ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާގެ ،ނުނިމިއްޖެނަމަ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވެފައިވާ  (4)   
 .ގޮތް ކަނޑާނެ

 .ގޮތް އެއްބަސްވެފައިވާ ހޯދައިދިނުމުގައި ތަކެތި ބޭނުންވާ  (5)   
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 .ފެންވަރު ގޮތާއި ނިންމަންވީ  (6)   

 .ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ  ޚިލާފުވެއްޖެަނމަ މާއްދާއަކާ އެއްބަސްވުމުގެ  (7)   

 .ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ ދިމާވެްއޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް އެއްބަސްވުމުގައި  (8)   

 .ފިޔަވަޅު އަޅާނެ  ،ނުދާނަމަ ކުރިޔަށް އަވަސްމިނެއްގައި އެކަށީގެންވާ  (9)   

 .ބަޔާންކުރުން ކަމެއް  އެ ،ދޭންޖެޭހނަމަ ސަމާލުަކމެއް ޚާއްޞަ މަކަށްކަ ވަކި  (10)   

 .ގޮތް އަދާކުރާނެ އަގު ،އަގާއި  (11)   

 ގެރެންޓީގެ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ އެ ،ހޯދާނަމަ ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ  (12)   
 ފަރާތުގެ  ލިބޭ  ފަރާތާއި ދޭ ގެރެންޓީ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ އެ ،ތަފުސީލާއި
 .ތަފުސީލު

 ގެ  1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި  ،ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއްބަސްވުން ގައިވާ  (ޅ) މާއްދާގެ މި (އ)  
 ނުވަތަ ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް އަގަކަށް ބޮޑު އަގަށްވުރެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 5

 އެފަދަ  ،އެއްބަސްވުމެއްނަމަ ވެވޭ ހޯދުމަށް ތަކެތި ނުވަތަ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތެއް
 ،އިތުރުން ނުކުތާތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ކ) މާއްދާގެ މި  ،އެއްބަސްވުމެއްގައި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ނުކުތާތައް ތިރީގައިމިވާ

 .މުއްދަތު ބަހައްޓާނެ ފައިސާ ،ގޮތާއި ކަނޑާނެ ފައިސާ ރިޓެންޝަން (1)   

 ކަނޑާނެ  އަގުން  ފައިސާ އެ  ،ގޮތާއި ފައިސާދޭނެ ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ  (2)   
 .ގޮތް

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ށ)ގެ  10.53ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ގަވާއިދުގެ  .18

 ފަރާތް ހޮވުނު
 ،ޝާއިޢުކުރުމާއި

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި
 ބައިވެރިވި

 ބީލަންވެރިންނަށް
 ދިނުން މަޢުލޫމާތު

ގަިއ ބީލަމު ،ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމުެގ ކުިރން (ށ) 10.53
ކާމިޔާބު  ،އެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ ކޮން ފަރާތެއްކަމާއި ،ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާ ވިދިގެން  .ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގަންވާނެއެވެ
ބީލަމާ ގުޅުންހުިރ  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް( ފަހެއް ) 5ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަކަށް 

އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ަމއްސަލަ ހުށަހަާޅ . އްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ދޭންވާނެއެވެމަ
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. ފަރާތުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު އަންގައިދޭންވާނެއެވެ
ބީލަން ކާމިޔާބުނުިވ ، ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއެކު ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަްއ ފަރާތްތަކުން
 . ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ، ބަލައި

 . އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 10.55ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ގަވާއިދުގެ  .19

 އެއްބަސްވުމަށް
 ބަދަލުގެނައުން 

 އެއްބަސްވުން ނުވަތަ  ،ޖެހިްއޖެނަމަ ގެންނަން ބަދަލެއް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަށް (ހ) 10.55
 އިސްވެރިޔާ  ެއންމެ ނުވަތަ އިސްވެރިޔާ  އެްނމެ އޮފީހުގެ އެ ،ޖެހިްއޖެނަމަ އުވައިލަން
 .ހޯދަންވާނެއެވެ ހުއްދަ ފަރާތެއްގެ ކަނޑައަޅާ

 ގެނަުއމަށް މަށްއެއްބަސްވު ،މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  
 އަންނާނެަކމަށް ބަދަލެއް އަގަށް  އެއްބަސްވުމުގެ އެ ،ސަބަބުން ބަދަލުގެ ނިންމައިފައިވާ

 ،ކުރަންޖެހޭނަމަ ޚަރަދެއް އިތުރު އޮފީހުން  އެ  ުގޅުވައިގެން ބަދަލާ އެ އަދި ،ފެންނަނަމަ

 ންބަޖެޓު އޮފީހެއްގެ އެ ޚަރަދެއް އެ ،ކުރިން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން އެ
  .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ާމލީ ،ހަމަޖެއްސޭނެަކން

 ،ގޮތަކަށް ބަދަލުނުވާނެ ސްކޯޕް މައިގަނޑު އެއްބަސްވުމުގެ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ (ނ)  

            ކޮމިޓީއަށް ބިޑް އޮފީހެއްގެ ދައުލަތުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި
  .ދެވިދާނެއެވެ ހުްއދަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަތިން ގޮތުގެ އަންނަނިވި  އެއްބަސްވުން އެ

   (1)  އަގު ަހމަައށް އާ އިންސައްތަ( )ފަނަރަ 15% އަގުގެ ުޖމުލަ ކުރި އެވޯޑް 
 ؛އިތުރުކުރުމަށް

   (2)  މުއްދަތު ަހމައަށް އާ އިންސައްތަ( )ތިރީސް 30% މުއްދަތުގެ ކުރި އެވޯޑް 
 އިތުރުކުރުމަށް.

 ގެ  (ނ) ާމއްދާގެ މި ،ޓެންޑަރުތަކަށް ށްފައިވާއެޯވޑްކޮ ބޯޑުން ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް (ރ)  
 މިންވަރަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  (2) ނަންބަރާއި ވަނަ (1)

 އޮފީހަށް  ދައުލަތުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ގެނައުމަށް ބަދަލު އިތުރަށް
 ގޮތުގެ އަންނަނިވި ،ޅައިހުށަހަ ބޯޑަށް އެ ގެނައުމަށް ބަދަލެއް އެ ،ހިނދެއްގައި ފެންނަ
  .ދެވިދާނެއެވެ ހުއްދަ ބޯޑަށް އެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަތިން
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 ފެށިގެން އިން އިންސައްތަ( )ފަނަރަ %15 އަގުގެ ޖުމުލަ  ކުރި އެވޯޑް (1)   
 ؛އިތުރުކުރުމަށް އަގު ހަމައަށް އާ އިންސައްތަ( )ތިރީސް %30

 50% ފެށިގެން  އިން އިންސައްތަ( )ތިރީސް %30 މުއްދަތުގެ ކުރި އެވޯޑް (2)   
 އިތުރުކުރުމަށް. މުއްދަތު ހަމައަށް އާ އިންސައްތަ( )ފަންސާސް

 އުނިއިތުރު  ތެރެއިން ސްކޯޕްގެ ކުރެވިފައިވާ އެވޯޑް ބަދަލަކީ ގެނެވޭ އެއްބަސްވުމަށް (ބ)  
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޔަގީން ފަރާތަކުން ދޭ ހުއްދަ އެ މަސައްކަތެއްކަން ކުރެވޭ

 ހުއްދަ ެގނައުމަށް ބަދަލު އެއްބަސްވުމަކަށް އިން (ރ) އާއި (ނ) މާއްދާގެ މި (ޅ)  
 މާލީ  އޮފީހެއްގެ ދައުލަތުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި  އެ  ،ކުރިން ދިނުމުގެ

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ އަންނަނިވިކަންަކން ،ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު

   (1)  ބަޔަށް އަނެއް  އެއްބައިން  ބަޖެޓުގެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އޮފީހަކުން އުލަތުގެދަ 
 ؛ޔަޤީންކުރުން ނުވާނެކަން ތަޢާރަޟު އުސޫލުތަކާ ބަދަލުކުރުމުގެ

   (2)  ހަމެޖެއްސުމާ  ބަޖެޓުން އޮފީހެއްގެ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ވޭރިއޭޝަންއަށްވާ 
 އެހެން  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުރުމަށް އަހަރަކަށް އެ ބަޖެޓުން ،ގުޅުވައިގެން

  .ބަޔާންކުރުން ބަދަލު ންނާނެއަ ކަންތައްތަކަށް

 މުއްދަތަށް  ނުވަތަ އަގަށް އެއްބަސްވުމުގެ  ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގެނެވޭ އެއްބަސްވުމަށް (ކ) 
 ދުވަހުގެ  (ދޭއް) 2 ނޫން  ބަންދު ސަރުކާރު  ،ބަދަލެއް އެ  ،އަންނަނަމަ ބަދަލެއް
 ފައިވާކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަންތައްތައް މިފަދަ ދައުލަތުން ތެރޭގައި

 އާންމުކޮށް ވެބްސައިޓުގައި  އޮފީހެއްގެ އެ ނުވަތަ ވެބްސައިޓެއްގައި
 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  10.67ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .20

 ފައިސާ  އެޑްވާންސަށް 
 ދިނުން 

 ގަތުމުގެ  ތަކެތި (ވައިފިޔަ ކޮންސަލްޓެންސީ) އަގާއި ޚިދުމަތުގެ އަގާއި މަސައްކަތުގެ (ހ) 10.67
 ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ  6 ގެ 1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި  ،އަގު ޖުުމލަ ބީލަމުގެ

 އެޑްވާންސަށް  މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ބޮޑުަނމަ މިންގަނޑަށްވުރެ
 އެންމެ  ޫދކުރެވޭނީ ފައިސާ އެޑްވާންސަށް  މިފަދައިން އަދި .ދެވިދާނެއެވެ ފައިސާ

 .ފަހަރަކުއެވެ
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 ތަކެތި ނުވަތަ (ފިޔަވައި ކޮންސަލްޓެންސީ) ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތް (1)   
 (ފަހެއް ސާޅީސް ) 45 ހަވާލުވާތާ ،ފަރާތުން ހަވާލުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ،އެދިްއޖެނަމަ ދިނުމަށް ފައިސާ ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ައދަދަކަށް  ބޮޑުނުވާ  އަށްވުރެ (އިްނސައްތަ ފަނަރަ) %15 އަގުގެ  ޖުމުލަ 
 ؛ދޫކުރުން ފައިސާ

 ކޮންޓްރެކްޓުގެ ،ބިލުތަކުން ހުށަހަޅާ ފައިސާ ދެވޭ ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ (2)   
 .ކެނޑުން ނިސްބަތުން އަގުގެ  ޖުމުލަ

 އިތުރަށް  ައށްވުރެ (އިްނސައްތަ ފަނަރަ) 15% ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި (ށ)  
 ފައިސާ އެޑްވާންސަށް ހާލަތުގައި އެ ،އެދިފައިވާނަމަ ދޫކުރުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސަށް
 .ހުއްަދޔާއެކުގައެވެ މިނިސްޓަރުގެ ،ހުށަހަޅައި ލިޔުމުން މިނިސްޓަރަށް ،ދޫކުރެވޭނީ

 އެ ހޯދަންވާނީ ޚިދުމަތް  މުދަލާއި ލިބެންނެތް ނޫނީ ދައްކައިގެން ފައިސާ އެއްފަހަރާ (ނ)  
   ގެ  1 ޖަދުވަލު ،ނަމަވެސް .ދަޔާއެކުގައެވެހުއް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މާލީ އޮފީހެއްގެ

 ،ބޮޑުނަމަ ައދަދު ފައިސާގެ  މިންވަރަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ  2

 ހުއްދަ  މިިންސޓަރުގެ އެކަމަށްޓަކައި ،ހުށަހަޅައި ލިޔުމަކުން  މިނިސްޓަރަށް
 .ހޯދަންވާނެއެވެ

  އިޞްލާޙުކުރުން. އަންނަނިވިގޮތަށް( ހ)ގެ  10.68ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .21

 ފައިސާ  ރިޓެންޝަން 
 އެ ،އުނިކުރުމާއި އަގުން
 އަނބުރާ ފައިސާ
 ދޫކުރުން 

   ޖަދުވަލު  ބާބުގެ މި ،އަގު މަސައްކަތުގެ ކުރުވާ ފިޔަވައި ހޯދުން ތަކެތި ޚިދުމަތާއި (ހ) 10.68
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ،ބޮޑުާވނަމަ މިންގަނޑަށްވުރެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ  6 ގެ 1

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ އަނބުރާ ފައިސާ އެ ،އުނިކޮށް ފައިސާ ރިޓެންޝަން މަތިން ގޮތުގެ

 (އިންސައްތަ ފަހެއް) 5% އަގުގެ ޖމުލަ ބިލުގެ ،ބިލަކުން ކޮންމެ ހުށަހަޅާ (1)  
 ؛ކެނޑުން

 ފައިސާ ރިޓެންޝަން ގޮތަށް ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ  1 ގެ  (ހ) މާއްދާގެ މި (2)  
 ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ތިރީގައި މަތިން ގޮތުގެ ޓްގައިވާކޮންޓްރެކް ކެނޑުމަށްފަހު

 .ދޫކުރުން އަނބުރާ ފައިސާ ގޮތަށް
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 ވަނަ 7 ގެ 1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި ،އަގު ޖުމުލަ ބީލަމުގެ (2.1)    
         ނިމޭތާ  މަސައްކަތް ،ހަމަޔަށް މިންގަނޑާ  ނަންބަރުގައިވާ

 .ދިނުން އަނބުރާ މަސްދުވަސްވުމުން  (ހައެއް) 6

 ވަނަ 9 ގެ 1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި ،އަގު ޖުމުލަ ލަމުގެބީ (2.2)    
       ނިމޭތާ  މަސައްކަތް ،ހަމަޔަށް މިންގަނޑާ  ނަންބަރުގައިވާ

 .ދިނުން ައނބުރާ މަސްދުވަސްވުމުން (ބާރަ) 12

 ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި 2.2 މާއްދާގެ މި (2.3)    

 އުރިޓީއެއް ސެކި އަދަދަށްވާ ފައިސާގެ ރިޓެންޝަން
 ،ކުރިން މުއްދަތުގެ ބަޔާންކުރި އިސްވެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 .ދޫކުރުން ފައިސާ ރިޓެންޝަން

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ( ހ)ގެ  10.71ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .22

 ޑެމޭޖަސް ލިކުއިޑޭޓެޑް
 ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެން)

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި 
 މުއްދަތަށްވުރެ 

 ލިބުނު  ވުމުން ލަސް
 (އަގު ގެއްލުމުގެ 

 ކަނޑައެޅުން 

 މަސައްކަތް  ކޮންސަލްޓަންސީ) މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ އެގްރިމަންޓްކޮށްގެން (ހ) 10.71
 ފަރާތަށް  ހަވާލުކުރި އެކަމެއް ،ލަސްުވމުން ލަސްވާ އެ ،ލަސްވަމުންދާަނމަ (ނުހިމަނައި

 ފަރާތުން ަހވާލުވި އްކަމެ އެ  (ެޑމޭޖަސް ލިކުއިޑޭޓެޑް ) އަގު ގެއްލުމުގެ ލިބޭ
 ދުވަހަކަށް ޮކންމެ ަލސްވާ ،ކަނޑަައޅާނީ އަގު ގެއްލުމުގެ  އެ .ދޭންޖެހޭނެއެވެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ

 ނަންަބރުގައިވާ ވަނަ 8 ގެ 1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި   ،އަގު ޖުމުލަ (1)  
 އަގު  ލަޖުމު  ،ކަނޑާނީ ފައިސާ  ބީލަންތަކުގައިަނމަ ދަށުގެ މިންގަނޑަށްވުރެ

 އަދަދާއި  ޖެހޭ  ގުނަކުރުމުން  އާ (ފަހެއް ސުމެއް  ސުމެއް ޕޮއިންޓް) 0.005
 .ައދަދެކެވެ ޖެހޭ ގުނަކުރުމުން އަދަދާ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރުވާ މުއްދަތަށްވުރެ

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ ފޯމިއުލާ  އަންނަނިވި ހޯދާނީ އަދަދު މި

 (CP*0.005*LD) 

• CP (ްކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ :)ްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގު.ކޮންޓ 
• LD ( ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ :) ާކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވ

 ދުވަސްތައް.
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 ނަންަބރުގައިވާ ވަނަ  9 ގެ  1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި ،އަގު ޖުމުލަ  (2)   
 އަގު  ޖުުމލަ ،ކަނޑާނީ ފައިސާ  ބީލަންތަކުގައި މަތީގެ މިންގަނޑަށްވުރެ

 ޖެހޭ  ގުނަކުރުުމން އާ (ފަހެއް ދޭއް އް ސުމެ ސުމެއް ޕޮއިންޓް) 0.0025
 ޖެހޭ  ގުނަކުރުމުން އަދަދާ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރުވާ މުއްދަތަށްވުރެ އަދަދާއި

 .ބޭނުންކޮށްގެންެނވެ ފޯމިއުލާ  އަންނަނިވި ހޯދާނީ އަދަދު މި .އަދަދެކެވެ 

(CP*0.0025*LD) 

 ނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަން 10.77ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް  .23

 ދައުލަތުގެ 
 ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި 
 އިސްކަންދިނުމުގެ 

 ކަނޑައެޅުން  ސިޔާސަތު

 ފައިދާއަކަށް ލިބިދާނެ ގޮތަުކން އެހެިނހެން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން 10.77
 ދާއިރާތަކަށް  އިފަރާތްތަކާ ވަކިވަކި ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ދައުލަތުގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ޕޮލިސީ  ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ  ،ސިާޔސަތުތަކެއް ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ އިސްކަންދިނުމުގައި
 ކަނޑައަޅާ ،މިގޮތުން .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ،ލަފަޔާއެކު ބޯޑުގެ

 ރުކާރުގެ ދިވެހިސަ ސިޔާސަތުތައް އެ މިނިސްޓްރީން  ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ސިޔާސަތުތަކަށް
   .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .24

 1 ޖަދުވަލު

ރިޓެންޝަން ، އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި، އެ ދަރަޖަތަކަށް ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތަކާއި  ،ހުއްދަދެވޭ ދަރަޖަތަކާއި 
 އިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރު ފައިސާއާއި، ލިކު 

 ހުއްދަދެވޭނެ ،އަދަދާއި ހުއްދަދެވޭނެ ،ގޮތާއި ކުރެވިފައިވާ ދަރަޖަ ހުއްދަދިނުމަށް ،ކުރުމުގައި ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ
 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ފަރާތް

ފިޔާ ހަމަނުވާ ކަމެއް ކުުރމަށް ދިވެހިރު( ދެހާސް) -/2,000( ތަކެތީގެ އަގާއެކު)ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  .1
 .ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައް ހިންގުމާ ހަވާލުެވހުރި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރެވެ، ހުއްދަދޭނީ

( ތިރީސްފަހެއް ހާސް) -/35,000ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( ދެހާސް) -/2,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  .2
ށް މާލީ ޒިްނމާދާރު ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުގެ ކަމެއް ކުރުމަ

 .ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ

 -/5,000,000ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( ތިރީްސ ފަހެއް ހާސް) -/35,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  .3
ބިޑްކޮމިޓީްނ ނިންާމ ، އްދަދޭނީެއ ކަމެްއ ކުރުމަށް ހު، ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ ( ފަހެއް މިލިޔަން)

 .އެ އޮފީހެއްގެ އެްނމެ ިއސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ުހއްދަދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ، ގޮތެއްގެ މަތިން
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އެ ކަމެއް ކުރުމަށް ، ފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަރުދިވެހި  (ފަހެއް މިލިޔަން) -/5,000,000 ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު .4
 .އެ ބޯޑުްނ ިނންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ، ށް ހުށަހަޅައިނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަ، ހުއްދަދޭނީ

މި ބާބުގެ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ( ފަސް ލައްކަ) -/500,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު  .5
 . ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ 4ގެ ( އ)ގެ  10.43

 ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުާވނަމަ( ކަ ފަންސާސް ހާސްދޭއް ލައް) 250,000/-ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ުޖމުލަ އަގު  .6
 .ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ( ހ)ގެ 10.67މި ބާބުގެ 

ރިޓެންޝަން ، ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ( ފަހެއް ލައްކަ) -/500,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުަލ އަގު  .7
ދިވެހި ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/5,000,000އްގެ ޖުމުަލ އަުގ އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓެ، ފައިސާ އަގުްނ ކެނުޑމާއި

މި ބާބުގެ  ،އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރުމުގައްޔާއި ނިމޭ މަސައްކަތަށް އަގު ދިނުމުގައި ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށްނަމަ
 .ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ( ހ)ެގ  10.69ވަނަ ނަންބަރާއި  2.1ގެ ( ހ)ގެ  10.68

މި ބާބުގެ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ނަމަ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/5,000,000ޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު ޕްރޮކިއުމަން .8
އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓެއްެގ ުޖމުަލ އަގު  ،ވަަނ ނަންބަރުގައިާވ ގޮތަށް ޢަމަލުޮކށް 1ެގ  (ހ)ގެ  10.71

ވަނަ  2ގެ ( ހ)ގެ  10.71 މި ބާބުގެ ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/5,000,000
 .ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

ިމ ބާބުގެ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( ފަހެއް މިލިއަން) -/5,000,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުަލ އަގު  .9
 .ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ (ށ)ގެ  10.69، ވަނަ ނަންބަރާއި 2.2ގެ  (ހ)ގެ  10.68

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ހ)ގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއާއި އެ މާއްދާެގ  17.12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .25

 ބީލަމުގެ 
 މައްސަލަތައް

 ބެލުމަށް
 އެކުލަވައިލާ
 މުސްތަޤިއްލު 

 ކޮމިޓީ  ރިވިއު

 ،އެކުލަވައިލައި ރުމިިނސްޓަ އްކޮމިޓީއެ ރިވިއު ުމސްތަޤިއްލު ބެުލމަށް މައްސަލަތައް ބީލަމުގެ (ހ) 17.12

 ބީލަންވެރިންނާއި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  .ކުރަންވާނެއެވެ ޢައްޔަނު މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް އެ
 އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދުގައި މި ،ކުުރމާއި ސަސްޕެންޑް ސަޕްލަޔަރުން

 ޮކމިޓީގެ  މި ބެލުމަކީ މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  މިިނސްޓަރު ުގޅޭގޮތުން ބީަލމަކާ ،ނަމަވެސް
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ރ)އާއި ( ހ)ގެ  17.17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .26

 ބީލަމުގައި 
 ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތްތަކާއި
 ސަޕްލަޔަރުން 
ސަސްޕެންޑްކު 

 ނުވަތަ  ބީލަންވެރިއެއް ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް  ދަތަކަށްމުއް ވަކި ބީލަމެއްގައި ދައުލަތުގެ (ހ) 17.17
 ގޮތެއް  ގޮތްތަކުންކުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނީ ސަޕްލަޔަރެއް

     ،ސަސްޕެްނޑްކުރެވޭނީ ސަޕްލަޔަރެއް  ނުވަތަ ބީލަންވެރިޔެއް  މިގޮތުން .މެދުވެރިވެގެންނެވެ
  ކޮމިޓީންނެވެ. ންކޮށްފައިވާބަޔާ މާއްދާގައި ވަނަ 17.12 ގަވާއިދުގެ މި
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 ގޮތްތަކާއި  ރެވޭ 
 ފިޔަވަޅު  އެޅޭނެ

 ކޮންޓްރެކްޓް މަރުޙަލާގައްޔާއި  ބީލަމުގެ  އޮފީހަކަށް ދައުލަތުގެ ގުޅޭގޮތުން ބީލަމަކާ (1)  
 މަޢުލޫމާތު އެފަދަ ،ހުށަހެުޅމާއި ލިޔުންތައް ޞައްޙަނޫން ގެންދިޔުމުގައި ކުރިޔަށް
 .ފޮރުވުން މަޢުލޫމާތު ،ދިނުމާއި

 ފަރާތަކަށް އެހެން ،ހުރަސްއެުޅމާއި ބައިވެރިވުމަށް  ތަކުންފަރާ އެހެން  ބީލަމުގައި (2)  
 .މަސައްކަތްކުރުން މަގުފަހިކުރުމަށް ލިބޭގޮތަށް ބީލަން

 ،ޢަމަލުކުރުމާއި ގޮތްގޮތަށް ނޫން ގޮތް ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ހުށަހެޅުމުގައި ބީލަން (3)  

 އޮބްސްޓްރަކްޓިވް އަދި ކޮއެސިވް ،ކޮލޫސިވް ،ފްރޯޑިއުލެންޓް ،ކޮރަޕްޓް ބީލަމުގައި
 މަޢުލޫމާތުގެ  ،ފޯރުވުމާއި ނުފޫޒު އަގަށް ބީލަމުގެ ،ހިންގުމާއި ޢަމަލު ޕްރެކްޓިސްގެ
 .ހިންގުން ޢަމަލެއް ގެއްލޭފަދަ ސިއްރުކަން

 ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ދެފަރާތެއް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ލަންބީ (4)  
 ލިބޭނެގޮތަށް މަސައްަކތް ފަރާތަކަށް ވަކި ސްވާއެއްބަ މީހުން  އެ ގުޅިގެން ފަރާތްތަކެއް

 ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ކޮންމެ އެއިން ރާވައިގެން ،މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި
 ބީލަންތަކެއްގެ  ޞައްޙަ ހުށަހެޅި  ނުގުޅި  ފަރާތާ އަނެއް  އެއްފަރާތް ބީލަމަކީވެސް

 ގޮތުގެ ރާވައިފައިވާ ނުވަތަ ،އަގުތަކެއް ބޮޑު އެކަށީގެންނުވާ ،ދެއްކުމަށްޓަކައި ގޮތުގައި
 .ހުށަެހޅުން އަގުތަކެއް ކުޑަ މަތިން

 ނުވަތަ  ަނމުގައި ީމސްމީހުންގެ  ތަފާތު ދެއްކުމުގެގޮތުން ބީލަމެއްކަން  ވާދަވެރި (5)  
 އެނޫންވެސް  ނުަވތަ ަނމުގައި ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނުވަތަ ނަމުގައި  ކުންފުނިތަކުގެ
 .ހުށަހެޅުން ބީލަން ފަރާތަކުންއެއް ،ނަމުގައި ތަނެއްގެ ވިޔަފާރިކުރާ

 ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ދެފަރާތަކުން ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން (6)  
 ބީލަމެއް  ހުށަހަޅައިފައިވާ ،ހުށަނޭޅުމާއި ބީލަން އެއްބަސްވެގެން ފަރާތްތަކަކުން

 ރާވައިގެން ލިބޭގޮތަށް ފައިދާތަކެއް ނަހަމަ ފަރާތަކަށް ވަކި ،ގެންދިޔުމާއި އަނބުރާ
 .ބައިވެރިވުން އެއްބަސްވުމެއްގައި އެފަދަ ،ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން

 ރޭވުމެއްގެ ،ގުޅިެގން ބަޔަކާ  އެހެން ނުވަތަ  އަމިއްލަޔަށް ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  ބީލަން (7)  
 ނައްތައިލުމަށް  ވާދަވެރިކަން ތަބަޢީ މެދުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކި ދަށުން

 ަމސައްކަތްކުރުމުގެ  ކުޑަކުރުމަށް  ވާދަވެރިކަން ތަނުވަ ،މަސައްކަތްކުރުމާއި
 .ލިބުން އުނިކަން ފައިދާއަށް ލިބެންވީ  އާންމުންނަށް ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން
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 ވެލިޑިޓީގެ  ބިޑް ނުވަތަ ،އިންކާރުކުރުން ސޮއިކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބީލަމެއްގެ (8)  
 ބީލަމުގެ  ނުވަތަ ބީލަންފޮތުގައި ބީލަންތަކުގައި ހުށަހެޅޭ އެއްބަސްވެ މުއްދަތަކާމެދު
      ހިނދެއްގައި  ބުނެފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް  ސެކިއުރިޓީ ޕަރފޯމަންސް އިޢުލާނުގައި

 .އިންކާރުކުރުން ހުށަހެޅުމަށް ސެކިއުރިޓީ އެ

 މެދުވެރިވެގެން  (ކަމެއް ދިމާވާ ޤުދުރަތީގޮތުން) ކަމެއް ދަށުގައިނުވާ ބާރުގެ އަމިއްލަ (9)  
 ފުރިހަމަނުކޮށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ގޮތަކަށް ނޫން

 .ދޫކޮށްލުން

 ކުށެއް  ޖިނާއީ ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމުގެގޮތުން ސަބްކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓެއް (10)  
 .ސާބިތުވުން

 ގޮތާ އިފައިވާކަނޑަައޅަ ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު އުސޫލުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ (11)  
 އަންގާ  ޢަމަުލކުރުމަށް މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ މި އަދި .ޢަމަލުކުރުން ޚިލާފަށް

 .ޢަމަލުނުކުރުން އެންގުންތަކަށް

 މަދަނީ  ުގޅިގެން ހަރަކާތަކާ ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ހަރަކާތަކާ ޔަފާރީގެވި (12)  
 .ވުން ފަރާތަކަށް ކުރަމުންދާ ފީޒުތަން ޙުކުމް އެ ،ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް

(ރ)   ،ސާބިތުވެގެން ކަމެއް  ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) އާއި  (ށ) އާއި (ހ) މާއްދާގެ މި 

      މަދުވެގެން  ،ސަސްެޕންޑްކުރެވޭނީ ސަޕްލަޔަރެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް ބައިވެރިވާ ބީލަމުގައި
 މިގޮތުން .އަަހރުދުވަހަށެވެ (ފަހެއް) 5 ގިނަވެގެން އަދި ،ަމސްދުވަހަށް (ހައެއް) 6

     ކުޑަބޮުޑމިނަށާއި  މައްަސލައިގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ،ކަނޑައަޅާނީ މުއްދަތު ސަސްޕެންޑްކުރާނެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި ވަނަ 17.12 ގަވާއިދުގެ މި ،ރިޢާޔަތްކޮށް ބާވަތަށް ކަމެއްގެ އެ

 ކޮމިޓީންނެވެ.

 .ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު ޝާއިޢު ކުރުމުންނެވެދި، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .27
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