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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

ވަތަކާ ނުލައި ސަރުާކރަށް ޕްރޮޯޕޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލު ޢުބިޑްކުރުުމގެ ދަ   

 އެއްވަނަ ބައި 
 ފެށުން 

ދު( ގެ )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއި R-20/2017މިއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ހ( .1 ތަޢާރަފު 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަުށން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ. 10.27

ޒަލް ރޮޕޯވަތަކާ ނުލައި ސަރުކާރަށް ޕްޢުމި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ބިޑްކުރުމުގެ ދަ (ށ)  
 ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.

 އްދާގެ ވަނަ މާ 10.27މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުެގ  ،މި އުސޫލުގެ މައިގަނޑު މަްޤޞަދަކީ . 2 މަޤްޞަދު 
ވަތަ ގާ ނު)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން، ބޭރު ޤައުމެއްެގ އެހީގައި ހިން

 ނޑައަޅާ ކަސަރުކާރުން ހިންގަން ،ކޮންސެޝަނަލް ލޯނެއްގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި
ގެ ޒީރުންވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަ ،ގުމުގައި ބިޑުކުރުމަކާ ނުލައިމަޝްރޫޢެއް ހިން

 ރާތަކާ ޅާ ފަމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަ
 ކަކީހަވާލުކޮށްގެން އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް، މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަ

ން ތެއްކައެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާމާލީގޮތުންނާއި ަފންނީގޮުތން 
 ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން އަންނަނި ކަންކަން ކުރުމެވެ. 

އި މުގަސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރު )ހ(  
 ،ދައިދީހޯއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުާމއި ޚިޔާލު ބައިވެރިކުރެވޭނެ ގޮްތތަކެ

ނަ އަދި  ފެންުފށްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަތުމުގައި ދެ
 .   ޅުންވާދަވެރި އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެ

ބިޑްކުރުމަކާނުލައި ހިންގުމަްށ ަކނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގައި  )ށ(  
އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަން ހަވާލުކުރާ  ،ލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމާއިޢަމަ
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ފަރާތަކީ މާލީގޮތުންނާިއ ފަްނނީގޮތުން އެކަމަށް އެކަށީެގްނވާ ފަރާތެއްކަން 
 ލުން. އިކަށަވަރުކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންަގނޑުތައް އެކުލަވަ

 މި އުސޫލުގައި: .3 މާނަކުރުން 

ކާ ނުލައި ވަތަޢުސަރުކާރުން ދޭ ދަ ،ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި އެ "ޕްރޮޕޯޒަލް" ކަމަށް )ހ(  
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށެވެ.

ނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ ،ވަނީ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ )ށ(  
މާ ށަހެޅުހުލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ނުވަަތ އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ޕްޮރޕޯޒަ

 ފައިވާޅައިގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ސަރުކާރުން އެ އިރަކު ކަނޑައަ
 މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ.

    

 .އެވެރާފަދަ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިދާނެތިރީގައި ބަޔާންކު .4 ހުށަހެޅުންތަކުގެ ބާވަތްތައް 

 ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި މަޝްރޫޢަކަށް ނުފެޭތ،  ނަމަވެސް  )ހ( 
 ދޭފަދަކޮށްސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރު

 މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލް.

ތައް ންތައްވާ ކަގައި ބަޔާންކޮށްަފއިސްޓްރަޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނުސަރުކާރުގެ  )ށ(  
ރުމަށް ސިލުކު ހާއީޖާދީގޮތެއްގައި )އިނޮވެޓިވްގޮތެްއގައި( އަދި ފުދުންތެރިގޮތެއްގައި

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ުހށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލް.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން 
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަނޭޅޭނެ 

 ހާލަތުތައް 

5. 

 

ގެްނ ކޮށްއަދި އިޢުލާނު ،އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ިއޢުލާނުކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ
ޅޭ ގު ރޫޢަކާ ޝްފައިވާ މައިމަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއް ފަށަ

 ޕްރޮޕޯޒަލެއް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބަލައެއްނުގަންާނނެއެވެ. 

އެސެސްމަންޓް ބެހިގެންވާ 
 މަރުޙަލާތައް 

ށް ލާތަކަރުޙަމި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އެސެސްކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ މަ .6
 ލައިގެންނެވެ.އިބަހަ

 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޮންސެޕްޓް މުރާޖަޢާކުރުން. )ހ(  

 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ: )ށ(  

 ޒަލް ރޮޕޯޕް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް  މާއި،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅު (1)   
 ފެތޭތޯ ބެުލން.

 ޕްރޮޕޯޒަލާ ގުޅޭ ސްޓްރަޓީޖިކް އެސެސްމަންޓް ހެދުން. (2)   
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 ދެވަނަ މަރުޙަލާ: )ނ(  

 ތަފުސީލީ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން. (1)   

 ފައިަނލް އޮަފރ. އި،ނެގޯޝިއޭޝަނާ (2)   

 ތިންވަނަ މަރުޙަލާ: )ރ(  

 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް/ބިޒްަނސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން. (1)   

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން. (2)   

ުތން ބެހޭގޮ ތަކާގައި ހިމެނޭ ކަންަތއްޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޕޯޒަލު )ހ( .7 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން 
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިދާނެއެވެ.

ިވ ންނަނި އަގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާނީ )ށ(  
 އެޑްރެހަށެވެ.

  އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް    

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ވެލާނާގެ  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ 4

 +9603333147ފޯނު: 

 proposals@trade.gov.mvއީމެއިލް: 

 ޑްރެހަށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ީއމެއިލް އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 7މި އުސޫލުގެ  )ނ(  
 ގެ ސޮފްޓްކޮޕީއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ޕްރޮޕޯޒަލު

ލޫމާތެްއ ސާފުކުރަން ޢުޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއްވެސް މަ )ރ(  
މެއިލް ވާ އީފައިއެކަމެއް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށް ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 ތިންއެޑްރެހަށް ފޮނުވައިގެން ނުވަަތ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ
 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  އެކަމެއް 

ލްތައް ރޮޕޯޒަތަ ޕްޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ނުވަ  ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން )ބ(  
މަލެއް ވެސް ޢަެއއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފު ޅުމުގައިހުށަހެ

 ކުލެވޭ އެޝަން ކޮށް، ކޮރަޕްޚާއްޞަހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވަކިން 
 އެވެ.ވާނެނުވަތަ އޮޅުވައިލުން އެކުލެވޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެންނު

ޕްރޮޕޯޒަލާއި އެ ޕްރޮޕޯޒަލަކާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ،ހުށަހެޅުމަށްފަހުޕްރޮޕޯޒަލެއް  )ޅ(  
ލިޔުންތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން ސަރުކާރަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 
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ގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ފިކުރީ މިލްކުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޕޯޒަލު
 ޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތެވެ.ހަމައެކަނި ޙައްޤުވެރި ފަރާތަކީ ޕްރޮޕޯ

ށަހަޅާ ލް ހުޕޯޒަޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ޒިންމާވާނީ ޕްރޮ )ކ(  
 ފަރާތުންނެވެ.

ނިކް ކްޓްރޯއިލެ އެ ޕްރޮޕޯޒަލް ލިބުނުކަމުގެ  ،މިނިސްޓްރީއަށް ޕްރޮޕޯޒަލެއް ލިުބމުން )އ(  
 ވާނެއެވެ.އް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންރިސީޓެ

 މިނިސްޓްރީން ގަވާއިދުން އެކަން  ،ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ލިބޭ މިންވަރަކުން )ވ(  
ގެން  ގުޅިތަކާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯޒަލް

 )އެކެއް( ފަހަރު 1ކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓެއް ހަފުތާއަކު 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ދެވަނަ ބައި 
 ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ޝާމިލުވާ 

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ 
 ފަރާތުގެ ޒިންމާ 

 އެވެ. ނީވަމި  ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .8

 .ހެޅުންށަހު ފައިމި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް )ހ( 

ށް ފަރާތަ ދެއި ސަރުކާރާ ެދމެދުފަރާތްތަކާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ކަޑައްތުކޮށްަފއިވާ )ށ(  
ފަހުމުނާމާ )މެމޮެރންޑަމް އޮފް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، 
 އަންޑަސްޓޭންޑިންގ( އެއްގައި ސޮއިކުރުން.

 ސީލީ ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތަފު )ނ(  
 ޕްރޮޕޯޒަލެއް ހުށަހެޅުން.

 .ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ސަރުކާރާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުން )ރ(  

އި އްޖޭގަހިރާދިވެ ،ފަރާތުގެ މެދުގައި ކޮމާޝަލް ޓާމްސްއަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ދެ )ބ(  
ޅާ ށަހަމަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތް ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހު

 ފަރާތުން ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން.

 ހާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ 
ގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލު 

 ޒިންމާ

  ޖަޢާކުރުމަށްފަހު،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް މުރާ  )ހ( .9
ގެ ޒީރުންވަކީ އެ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާ ފަާރތަ

 މަޖިލިސް ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލެވެ. 

 ރިން ކުދެވަނަ މަރުޙަލާއާއި ތިންވަނަ މަރުޙަލާއަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮނުވުމުގެ  (ށ) 
 . ނެއެވެންވާވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ހޯދަ
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 ންގއަށްންޑިނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަ އަށްމްސްކުރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކޮމާޝަލް ޓާ (ނ)  
 ދަލަކާ ބައެ ބަދަލަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެ ،ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

މިކް ކޮނޮއެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އި
 ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ލެއް ސް ރޯއިޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބަލައިގަތުމުގައްޔާއި ވިލަރެސްކުރުމުގައި ހުށަހެޅޭ  )ހ( .10 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާ
 ތްތައްއްކަޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ މަސަ ،އަދާކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

ން ށް މީހުޓީއަކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެކުލަވައިލާ ޕްރޮޕޯޒަލްސް ސްޓިއަރިންގ ކޮމި
ންގެ ބާކާރުރިފަްނނީ ތަޖު ،ތު ބެލެހެއްޓުމާއިއެ ކޮމިޓީގެ ރިއާސަ ،ޢައްޔަންކުރުމާއި

 ،ކާއިތަދާއިރާ މާލީ ،ކާއިދާއިރާތަ އެހީއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި ޤާނޫނީ
ހީ ގެ އެރުންތަޖުރިބާކާ ކުގެފަންނީ އެހެނިހެން ދާއިރާތަ ،ކާއިދާއިރާތަގެ ތިމާވެށީ

 ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. 

 ރީތައްސްޓްކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މިނި ،ގައިޕްރޮޕޯޒަލް އެސެސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ )ށ(  
 ބައިވެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ ވެސް މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ހަްށ ދުވަ ދުވަހުންއިދުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ ހުށަހެޅުްނތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ގަވާ )ނ(  
ޕްޑޭޓް ގެ އަގޮތުމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައި

 އޮފީހަށް  )އެކެއް( ފަހަުރ މިނިސްޓްރީން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާގެ 1ތާއަކު ހަފު
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯޒަލްސް 
 ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ 

ސް އި ތިރީގައިވާ މިނިސްޓްރީތަކުންކުރެ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކުން ކަނޑައަޅާ )ހ( .11
 ރީ އޮފްސްޓްމިނި ،ހިމެނޭޮގތަށް ޕްރޮޕޯޒަލްސް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއެއްމަންދޫބަކު 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (1)   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް (2)   

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  (3)   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  (4)   

ކް މިނިސްޓްީރ އޮފް އިކޮނޮމި ،މި ކޮމިޓީގެ ސެކްރަޓޭރިއަޓް ބަލަހައްާޓނީ )ށ(  
 ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ.

އެ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރާ  ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ޕްރޮޕޯޒަލެއްނަމަ )ނ(  
އަދި އެކި ދާއިރާތަކާ ުގޅިގެން ހުށަހަޅާ  ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.ކު މަންދޫބަ

 ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގައި އެ ދާއިރާއެއްގެ ބަލަދުވެރި ވުޒާރާއެއްގެ މަންދޫބަކު 
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 މި ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.

ގުޅޭ  ލަކާ ކަޑައްތުކުރާ ހިސާބުން އެ ޕްރޮޕޯޒަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ޕްރޮޕޯޒަލެއް  )ރ(  
މިކް ކޮނޮއިމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ 

 ލެއް ގެ ލަފަޔާއެކު އެ ޕްރޮޕޯޒަލަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޝްވަރާ ޕެނަކައުންސިލު
 ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ޕްރޮޕޯޒަލް ސްޓިއަރިންގ 
ކޮމިޓީގެ 
 ޔަތުތައްމަސްއޫލިއް

ށްފަިއ ޔާންކޮބައި ތިރީގަ ،ޕްރޮޕޯޒަލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް .12
 ވަނީއެވެ.މި 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ފެތޭތޯ ބެލުން. )ހ( 

 އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން އެދުން. ،އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންާވނަމަ )ށ( 

-ންގެ ކޮމްޕްލައެންސް / ނޮޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ އެ ޕްރޮޕޯޒަލު )ނ( 
 ކޮމްޕްލައެންސް އެންގުން.

ލް ރޮޕޯޒަން ޕްމި އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެސެސްމަންޓް ކްރައިޓީރީއާގެ ދަށު )ރ(  
 އެސެސްކުރުން.

ކަން ހީތެރިމުއައްސަސާތަކާބެހޭ އެޕްރޮޕޯޒަލާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ކަމާ ގުޅޭ  )ބ(  
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ނަ އި ދެވައްޔާފުރަތަމަ މަރުޙަލާގަ ،ޕްރޮޕޯޒަލާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ތައްޔާރުކޮށް )ޅ(  
 ންސިލާ ކައު މަރުޙަލާގައި އެ ހުށަހެޅުންތައް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާއި އިކޮނޮމިކް

 ހިއްސާކުރުން.

 އިލައިލަވަމަޝްަވރާކުރާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތާވަެލއް އެކުތިންވަނަ މަރުޙަލާގައި  )ކ(  
 ން.ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ޚިޔާލު ހޯދު  ހުގެވަޒީރުންގެ މަޖިލީ

 ،ތުންޅޭގޮއަށް ދާން ނިންމައިފައިާވ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކާ ގުސީދާ މަޝްވަރާއަކާ ހަމަ )އ(  
ގެ ޒީރުންވަ ،އްޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތަ
 އުން.ގެންދި އަށްމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ކުރި

 ،މައިވާނައިފަޕްރޮޕޯޒަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޕެނަލެއް ކަނޑައަޅަ )ވ(  
  މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.އެ ޕެނަލުގެ
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 ތިންވަނަ ބައި 
 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 
ގައި ޕްރޮޕޯޒަލު

 ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް 
ޭނ ހިމެ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ ބައިތައް )ހ( .13

 ގޮތަށެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު. (1)  

ޭނ ހިމެ މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް )ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތު  (2)   
 ؛ގޮތަށް(

 ޕްރޮފޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަްނ. )ހ(     

 މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ަތން. )ށ(    

  ،އިބޭނުންާވނެ ބިމާ ،މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ޭބނުންވާނަމަ )ނ(    
 އެ ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރުްނ(.

ކް ސަރުކާރުގެ ސްޓްރަޓީޖި  ،މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު ބައިަތކާއި )ރ(    
 ލަނޑުދަނޑިތަކާ ގުޅުންހުރި މިްނވަރު.

 ނޑުމައިގަ ،މަޝްރޫޢު ހިންގުމަްށ ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރި މޮޑެލްއާއި )ބ(    
 ޝަލް ޓާމްސް.ކޮމާ

 )ފަހެްއ( އަހަުރދުވަހަށް ލަފާކުރާ މަޝްރޫޢުގެ  5ފުރަތަމަ  )ޅ(    
 ފީޒިބިލިޓީ ހިސާބުތައް )މީެގ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމަންުޓގެ

މަޝްރޫޢުން  ،ޚަރަދު ހިނގާނެ މިންވަރާއި ،މިންވަރާއި
ެނ ންވާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީއާއި މަޝްރޫޢަށް ބޭނު

 ތަށް(.ފަންޑު/ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް ހިމެޭނ ގޮ

 ބުން ބެނެފިޓް ެއނަލިސިސް )މަޝްރޫޢުގެ ސަބަ-މަޝްރޫޢުގެ ކޮސްޓް )ކ(    
ގޭ އެނ މުޖުތަމަޢަށާއި ތިމާވެށްަޓށާއި ޘަޤާފަތަށް ކުރާނެ އަސަރު

 ގޮތަށް(.

ން ރާތުހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަ )އ(    
 ބޭނުންވާނެ އެީހތެރިކަމުގެ ތަފުސީލު.

ޖަމްޢިއްޔާެއއް ނުވަަތ ނުވަތަ  ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް (3)   
ގެ ފިކެޓުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ސެޓު ،ޖަމާޢަތެއްނަމަ

ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ ނުވަަތ  ،ގެ ކޮޕީއާއިއަސާސީ ގަވާއިދު ،ކޮޕީއާއި
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 ކޮޕީ.ގެ ންތަކުއެނޫންވެސް އެފަދަ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔު

ިހ ދިވެ ،މައަމިއްލަ ފަރުދެއްނަދިވެހި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާަތކީ )ހ(  (4)   
  .ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ގެ ސްޕޯޓުޕާ  އެފަރާތުގެ، ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕްރޮޕޯޒަލް)ށ( 
 ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް.

 ކަމުގެބިލްފަރާތުގެ އިތުބާރުހުރި މިންވަރު / މާލީ ޤާ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ  (5)   
 ނުވަތަ މާީލ އިާދރާއަކުން  ކުންރެކޯޑްތައް އެނގޭނެގޮތަށް ޭބންކަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް.

ވަހުގެ )ތިނެއް( އަހަުރދު 3ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވޭތުވެދިޔަ  (6)   
 އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުެގ ކޮޕީ.

ތް ފަރާ ޓެކްސް ކޮމްޕްލައަންސް ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ (7)   
 އިވާނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ ކަމާެބހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފަ

 އެނޫންވެސް އެފަދަ ލިޔުމެއް.

  އި،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ1ާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 ސްޓްރީ މިނިބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ފޯެމޓްއެ އަކުރުގައި 

އި އިޓުގަބްސައޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ތައްޔާރުކޮށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެ
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބައި 
 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާއި ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ ގޮތް 

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ 
 ކުރިން މުރާޖަޢާކުރުން 

އި ޅުމުގަށަހެމި މަރުޙަލާގެ ބޭނުމަކީ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހު )ހ( .14
އި ތަކާސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު

ން ގެރިޢާޔަތްކޮށް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރަޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑިތަކަށް 
 ޕްރޮޕޯޒަލް ބައްޓަންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމެވެ.

 ބޭނެލި ،މި މަރުޙަލާގައި ޕްރޮޕޯޒަލެއްގައި އެކުލެވޭ މުހިންމު ބައިތަކާއި )ށ(  
 ޝްރޫޢު މަ ،ބައްަޓންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ މޮޑެްލއާއި ފައިދާތަކާއި، ޕްރޮޕޯޒަލް

މެދު ކަމާކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުިރ ޤާބިލު
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ރުމަށްލުކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ސްޓްރަޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިޕްރޮޕޯޒަލު )ނ(  
ގެ ރުކާރުގުޅޭގޮތުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ސައެހީތެރިވެދޭ މިންވަރާ 

 ން ލަފާ ދޭންާވނެއެވެ.  ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކު
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ގެ އުސޫލު  މި ،މެދު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ލަފާދިންކަމުގައިވިޔަސްޕްރޮޕޯޒަލާ )ރ(  
ލް ރޮޕޯޒަ  ޕްދަށުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާއި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަނޭޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

ން މި އުސޫލުގެ ދަށު ،ނުވިނަމަވެސް މިއީ މަޖުބޫރު މަރުޙަލާއެއްކަމުގައި )ބ(  
ގެ ކާރުސަރުކާރަށް ޕްރޮޕޯޒަލެއް ހުށަހެޅުމަށް ގަސްތުކުރާ ފަރާތްތަުކން ސަރު

 ވެ.  މެކެކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަ

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ: 
 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން 

 .ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާއި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުން )ހ( .15

އި މުގަޕްރޮޕޯޒަލް ހުަށހެޅު ،މި މަރުޙަލާގެ އެންމެ މުހިްނމު ބޭނުމަކީ (1)  
ްނ ރާތުބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތަްއތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަ

ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި އެ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަ
 ޔަގީންކުރުމެވެ.

 ،ތިއްނެސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނެދއްގައި އިތުރު ތަފުސީލެއް ދިުނމެ (2)   
ަތ  ނުވަމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލް މި މަރުޙަލާއިން ކުރިއަށްގެންދިއު

 ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމިާދނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯޒަލްސް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ޕްރޮޕޯޒަލް  (3)   
ށް ލާއަރުޙަމަމުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅައިަފއިވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ދެން އޮތް 

 ޒަލަށްރޮޕޯނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިނުގަތުމަށް، ނުަވތަ ޕް ،ގެންދިއުމަށް
ގުމަްށ އެން މަށްއިތުރު ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯޒަލް އަލުން ހުށަހެޅު

 ވެސް ނިންމިދާނެއެވެ.

 ތްގެ މަސައްކަމި މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓު (4)   
 ޒަލެއްސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯޕްރޮޕޯޒަލް 

 ،ށްންކޮއެގޮތަށް ިނންމި ސަަބބު ަބޔާ ،ބަލައިނުގަތުަމށް ނިންމަިއފިނަމަ
 ވެ.ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެ

ލް ޒަޕްރޮޕޯ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމަ (5)   
 ބަލައިގަނެވޭނެކަމަށް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ނިންމަންވާނެއެވެ.

 މުގެ ދަށުން ހުށަހެޭޅ ބާވަތުގެ ޕްރޮޕޯޒަލަކަށް ވުމި އުސޫލުގެ )ހ(    
އިތުރުން، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެަހއި 

  ން. ށްވުކަޕްރޮޕޯޒަލަމިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަްއ  13މި އުސޫލުގެ  )ށ(    
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 ގައި ހިމެނުން.ޕްރޮޕޯޒަލު

ތޭތޯ  ފެމި މަރުޙަލާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް  (6)   
ސް( )ތިރީ 30ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަަހޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ބެލުމަށްފަހު

ހަޅާ ހުށަ ލްޕްރޮޕޯޒަ ،ފައިވާގޮތްއިދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯޒަލާމެދު ނިންމަ
 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގެ ސްޓްރަޓީޖިކް އެސެސްމަންޓްޕްރޮޕޯޒަލު )ށ(  

މަ ގެ ފުރިހަހުށަހަޅައިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލު ،މި މަރުޙަލާގެ ބޭނުމަކީ (1)   
ން ލުޕްރޮޕޯޒަ ،އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމެވެ. މި އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި

 އިވާ އިފަޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަަހޅަ ،ކުރާނެ ފައިާދތަްއ ދެނެގަނެ މުޖުތަމަޢަށް
 .ެއވެފަރާތާއެކު ސީދާ މަޝްވަރާއަކަށް ދިއުމަށް ފެނޭތޯ ނިންަމންވާނެ

ނޑު ރިޢާޔަތްކުރާނީ ތިރީގައިވާ މައިގަޕްރޮޕޯޒަލް އެސެސްކުރުމުގައި  (2)   
 ކަންތައްތަކަށެވެ.

 .މަޝްރޫޢުން ރައްޔިތުންނަށް ކުާރނެ ފައިދާ )ހ(    

 ޕްރޮޕޯޒަލް ބައްޓަންކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް .1     
 ،ގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި

 ލަނޑުދަނޑިތަކާލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްްޓރަޓީޖިކް ހާސި
 ގުޅުންހުރި މިންވަރު.

 .ވަރުއެފަދަ މަޝްރޫޢަކަށް މުޖުތަމަޢު ބޭނުންވެފައިވާ މިން .2     

 މަށްހުށަހަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢުން މުޅި ޤައުމުގެ ކުރިއެރު .3     
 ލިބޭނެ ފައިދާއާއި މަންފާ.

 .މަޝްރޫޢުގެ ފީޒިބިލިޓީ )ށ(    

 ބޭުނންވާ ޓެްކނިކަލް ފީޒިބިލިޓީ.މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް  .1     

 .މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ބޭުނންވާ ފަިއނޭންޝަލް ފީޒިބިިލޓީ .2     

ްނ ޢު އިޤްޠިޞާދަށް މަޝްރޫ ،ތިމާވެއްަޓށާއި ،މުޖުތަމަޢަށާއި .3     
 ކުރާނެ އަސަރު.

 .ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު )ނ(    

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށްޓަކަިއ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް  .1     
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އެ އެހީއަކީ ސަރުކާރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން  ،ބޭނުންވާނަމަ
 ހުރި މިންވަރުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަަދ އެހީއަކަށްވުން.

 ފަންނީ ޤާބިލުަކންހުރި މިންވަރު  )ރ(    

އް ތަޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މިފަދަ އެހެން މަޝްރޫޢު .1     
 ގެއެކަމު ،ހިންގުމުގައި މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ މިންވަރާއި

 ތަޖުރިބާ.

 .ފައިސާ ހޯދާގޮތް )ބ(    

 މަޝްރޫޢު ފަންޑުކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތް. .1     

 .ވިޔަފާރި މޮޑެލް )ޅ(    

ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޮމާޝަލް ޓާމްސްތައް ސަރުކާރަށް  .1     
 ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރު.

 ހިއްސާދާރުންގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް. .2     

 ފައިދާ ނުވަތަ އާމްދަނީ ބެހުަމށް ހުށަހަޅާ ގޮތް. .3     

 .ޑިއު ޑިލިޖަންސް )ކ(    

ކީ އެތިކަލް މިންގަނޑުތައް: ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަ .1     
ްނ ނައި ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮުތން ބަލަހައްާޓ ބްލެކްލިސްޓެއްގަ

 ހިމެނިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުުވން.

އިންސޯލްވަންސީ: ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  .2     
ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ނުވަތަ ބަނގުރޫޓުވެފައިާވ 

 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ ޤައުމަކުން .3     
 އަދާކޮށްފައިވުން.ޒިންމާތައް ޤާނޫނީ ލާޒިމުކުރާ 

  ކުށުގެ ރެކޯޑު: ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ނުވަތަ  .4     
ރި އެ ފަރާތުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަކީ މަސައްކަތާ ގުޅުންހު

 .ވުން ނުކަމަކުން ޖިނާއީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ބަޔަކުކަމުގައި

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި  ގެ ކިބައިންޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތު (3)   
ސްިޓއަރިންގ  ދަން ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯ 
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ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ކުރެވޭ އެ ފަރާތަށް  މިކަމަށް އެދި ،ކޮމިޓީން
 ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ހުންަނންވާީނ ލިޔުމުންނެވެ.

 ،ހުލް މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަޒަޕްރޮޕޯސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  (4)   
ްށ ޖިލީހަ މައަންނަނިވި ގޮތްތަުކންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ

 އެވެ.ދެވިދާނެނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ލަފާ 

 ސީދާ މަޝްވަރާއަކަށް ދިއުމަށް. )ހ(    

 ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ހުޅުވައިލުމަށް. )ށ(    

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ުނފެންނަ ކަމަށް. އިތުރަށް )ނ(    

 ޅުމުގެހެބިޑު ހުށަ  ،ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ދިއުމަށް ަސރުކާރުން ނިންމާނަމަ (5)   
 ވެރިފުރުޞަތު ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސް ދެވޭނެއެވެ. ވާދަ

 R-20 /2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ބީލަމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދާނީ
 ކާދުތަވާއިގައި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ)ދައުލަތު

އެ ޕްރޮޕޯޒަލެއްގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
 ވުޒާރާއަކުންނެވެ.

 ޖިކް ގެ ސްޓްރަޓީމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕްރޮޕޯޒަލު (6)   
ޅި ށަހެހުޕްރޮޕޯޒަލް  ދަތުރުކޮށްފައިވާކަންއެސެސްމަންޓް" މަރުޙަލާއަށް 

ރޭގައި ތެ)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ  60ފަރާތަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ުތ ލޫމާމަޢު މި މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ އެ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އިތުރު

ށާނީ ފަ)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ގުނަން  60ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 
 ލޫމާތެއް ފުރިހަމަވާ ާތރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ހުރިހާ މަޢު

ދެވަނަ މަރުޙަލާ: 
 އި ތަފުސީލީ ޕްރޮޕޯޒަލާ

 ނެގޯސިއޭޝަން 

ކަށް ރާއަޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ސީދާ މަޝްވަ ،މި މަރުޙަލާއަށް ދާނީ )ހ( .16
 ދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އެކަންޏެވެ.

 ގެން ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސަރުކާރާ ގުޅިމި މަރުޙަލާގެ  )ށ( 
ގައި ލުރޮޕޯޒަދި ޕްތަފުސީލީ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. އަ  ،މަސައްކަތްކޮށް

ރުން ރުކާހިމެނޭ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތާ ސަ
 ނެއެވެ.އެ ޕްރޮޕޯޒަލް އެސެސްކުރަންވާ ،ވާހަކަދައްކައި

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި  ،ތަފުސީލީ ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް ނިމުމުން )ނ(  
ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ނެގޯސިއޭޝަން ފްރޭމްވަރކެއް ހިމެނޭ 
ފަހުމުނާމާ )މެމޮރަންޑަމް އޮްފ އަންޑަސްޓޭންޑިންގ( އެއްގައި ދެފަރާތުން 
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 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަލް ކޮމާ މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު ،މަޝްވަރާތައް ނިމިގެންދާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް (ރ)  
އްދަ  ހުނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ހުގެޓާމްސްއާމެދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ 

 ހޯދުމަށް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރުމަށް މަލުކުށް ޢައަންނަނިވި ގޮތްތަުކންކުރެ ގޮތަކަ  ،މި މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ (ބ)  
 ނިންމުމެވެ.

   (1)
  

 ނޮމިކްކޮއި ނުވަތަ  ހާއެކުޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ
  ،މްސްއަށް އެއްބަސްވެޝަލް ޓާކައުންސިލާއެކު މައިގަނޑު ކޮމާ

ިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުތަކާއެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
 މަށްއެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން 

 ނިންމުން.

   (2)
  

މަށް ދިއުހުށަހަޅައިފައިވާ ތަފުސީލީ ޕްޮރޕޯޒަލް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެން 
 އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ނިންުމން.

ތިންވަނަ މަރުޙަލާ: 
 އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން

މަށް ހިންގު ރޫޢުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޝްސަރުކާރާއި ޕްރޮޕޯޒަލު ،މި މަރުޙަލާގައި )ހ( .17
އް ތްތަކަނޑައަޅާ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަ

 ދުގައި ދެމެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ިމ ކޮންޓްރެކްޓް ިބނާކުރެވޭނީ ދެފަާރތުގެ
 މްސްގެ މައްޗަށެވެ.ޝަލް ޓާފައިވާ ކޮމާއެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވި

 އެ މަޝްރޫޢެއް  ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރާނީ )ށ(  
ތަ ހިންގުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަ

 އިދާރާއަކުންނެވެ.

މުގެ އިކުރުސޮ ގައި މަރުޙަލާތަކުގައްޔާއި އެއްބަސްވުމުޕްރޮޕޯޒަލް އެސެސްކުރުމުގެ އެންމެހައި  .18 
ދުތަކާ  ގަވާއިކާއިހައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައެންމެ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކާ ސްވުމައްބައެ ،ޕްރޮޕޯޒަލްތަކާއިދެވަނަ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް އަންނަ އެންމެހައި  )ހ( .19 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 
ގައި އިޓުހަމައަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސަ

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ެގ ރާތުފަމިގޮތަށް ޝާއިޢުކުރެވޭ މަޢުޫލމާތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި  )ށ(  
 ވެ.ސްކޯޕް ހިމަނަންވާނެއެގެ ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލު ،މަޢުލޫމާތާއި

ތެރިކުރެވޭނެކަން އުމަޢުލޫމާތުތައް ރައްކަ ވިޔަފާރީގެގޮތުން ޙައްސާސް  )ނ(  
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޕޯޒަލް  ،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                      122 އަދަުދ:                            48 ލިުއމް: ވޮ
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 ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.

ޢުކުރާ ޝާއި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ،އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި  .20 ޢަމަލުކުރުން
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


