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 ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މި

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 

 R-20/7102 ނަންބަރު ގަވާއިދު

 (ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ)

 
  ގެނަުއމުެގ ގަވާއިދު  ވަަނ އިޞްލާޙު 1 )ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށް R-20/2017ގަވާއިުދ ނަންބަރު ނޯޓް: މިއީ، 

 (2018/R57 ) (01  ް7102ޖޫނ) ، ު2017ގަވާއިދު ނަންބަރ/R-20 ްވަަނ  2 )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށ
)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު ،(7171ޭމ  07) ( R-28/2020)  ގެނައުމުެގ ގަވާއިދު އިޞްލާޙު

ގަވާއިދު ނަންބަުރ އަިދ  (7171ޖުލައި  1) ( R-51/2020)  ެގނައުމުެގ ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު 1 ގަވާއިދު( އަށް
2017/R-20ްގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަނަ ިއޞްލާޙު 1 )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށ  (2020/R-20 ) (0  އޮކްޓޫބަުރ

 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދެވެ. ދައުލަތުގެ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ މެދުވެރިކޮށް (7171
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 ފިހުރިސްތު 

 1 ބްތިދާއީ މާއްދާތައް އި  0ބާބު 

 01 މުވަްއޒަފުންގެ މާީލޒިންމާ، ބާރު އަދި ަމސްއޫލިއްޔަތު  7ބާބު 

 77 ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން  3ބާބު 

 72 ބަޖެޓް ދޫކުރުމާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން  1ބާބު 

 31 ލައިގަތުމާއި އަދި ބެލެހެއްޓުންދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ބަ  1ބާބު 

 60 ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން   6ބާބު 

 23 މުސާރައާިއ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  2ބާބު 

 51 ދަތުރު ޚަރަދާއި، ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު   2ބާބު 

 011 ދައުލަތަށް ލިބޭ އެހީން ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްުޓން  5ބާބު 

 012 ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިާޒމު   01ބާބު 

 026 ދައުލަތުގެ މުދާ  00ބާބު 

 711 ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އާންުމ ބައިތައް  07ބާބު 

 706 ްނ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން އެހެނިހެްނ މާލީކަންކަ  03ބާބު 

 771 ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެުގމާއި، ލޯަނށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި، އަދި ގެރެންޓީދިނުން  01ބާބު 

 737 އަހަރީ މާލީހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރްޑސް   01ބާބު 

 732 ޓަރނަލް އޮޑިޓް ދައުލަތުގެ އިން  06ބާބު 

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގެންގުުޅމާިއ، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި، ދައުލަތުގެ   02ބާބު 

 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ މަްއސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި،ފިޔަވަޅުއެޅުން

711 
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  1ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ގަވާއިދުގެ ތަޢާރުފާއި 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. މި ގަވާއިދު  )ހ(  0.10
 15( ގެ 7116/3ހެދިފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ހަދާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓަރު 
 76) 0-/ޖ72/7116/03ޭކަމުގައި ރައީސުްލޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

 ( ސިޓީްނ ހަަމޖެއްސުާމ ގުޅިގެންނެވެ.7116ޖަނަވަރީ 
 

 ން ފެށިގެްނ   7115ރީ ވަރުފެބު 00މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،  )ށ(  
 ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު އުވުނީއެވެ. 

 
މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ )ނ(  

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
 

މި ގަވާއިދުގެ އެކިއެކި  ،ޔަސްމާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވި މި )ރ(  
 މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތަފާތު ތާރީޚުތަކެއް މިނިސްޓަރަށް ކަނަޑއެޅިދާނެއެވެ.

 
މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެްނ ޤާނޫަނކާ ތައާރުޒުވާކަން  )ބ(  

ްސޓަރަށް ލިޔުމަކުން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކުން އެކަމެްއ ލަސްނުކޮްށ މިނި 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 
މި ގަވާއިދުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނަކުން އުުފލަންޖެހޭ އެއްވެްސ  )ޅ(  

 ޒިންމާއަކުން ބަރީއައެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
 

މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ  ދައުލަތުގެ  )ކ(  
ުއސޫލުތަކާއި އެކަންކަމާުގޅޭ އެެހނިހެްނ އުސޫލުތައް ހިްނގަންވާނީ، އެހެްނ  މާލީ

 ޤާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ިމ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.
 

 ދައުލަތުގެ ،ބަލަހައްޓަންވާނީ ހިންގައި ކަމެއް ހުރިހާ ގުޅޭ މާލިއްޔަތާ ދައުލަތުގެ )އ(  
 އާންމުކުރާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ،ގަވާއިދާއި މި  ،ނާއިޤާނޫ މާލިއްޔަތުގެ
 ގުޅޭ  މާލިއްޔަތާ  ނެރޭ  މިނިސްޓަރު  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި   ،އުސޫލުތަކާއި

 .އެއްގޮތަށެވެ ސަރކިއުލަރތަކާ
 ،ބުނެފައިވަނީ ކަަމށް" ސަރކިއުލަރ ގުޅޭ މާލިއްޔަތާ" ބޭނުމަށް ގަވާއިދުގެ މި )ވ(  
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 ،ކަމެއް ގުޅޭ މާލިްއޔަތާ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ފީޒުކުރުމަށްތަން ސިޔާސަތެއް ދައުލަތުގެ
 ހަމަތަކުގެ  އުސޫުލތަކާއި ކަނޑަައޅައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ކުރުމަށްޓަކައި ތަންފީޒު ނުވާގޮތަށް ފުށުއެރުމެއް ގަވާއިދާ އެ އަދި ތެރެއިން

 ލިޔުމުން  ިމނިސްޓަރު މުގެގޮތުން ކަނޑައެޅު އިޖުރާއަތެއް ތަފުސީލީ  އެކަށައަޅަންޖެހޭ
 .އެންގުންތަކަށެވެ އެކިއެކި ނެރޭ

.   މިނިސްޓަރަށެވެ ލިބިގެންވަނީ  ބާރު ގެނަުއމުގެ އިޞްލާޙެއް އެއްވެސް ގަވާއިދަށް މި )މ(  
 ނެރޭ  މިނިސްޓަރު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  ،އިޞްލާޙުތަކާއި ގެނެވޭ  ގަވާއިދަށް މި

 ގެޒެޓުގައި  ސަުރކާރުގެ ދިވެހި  ،ސަރކިއުލަރތައް ގުޅޭ  މާލިއްޔަތާ  ،އުސޫލުތަކާއި
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު

 މާނަކުރުން 
 

 (ހ)  0.17

 

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެްނ 
ހިނދަކު މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތްތައް  އިދޭހަނުވާހަ

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  17ލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނުގެ މާނަކުރާނީ، ދައު
 މާނައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަަތ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

   ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނު ނުވަަތ  ،"ހިސާބުތައް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ޓަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ެއހެނިހެން ފައިސާ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލަހައް

ނުވަަތ  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި އެހެނިެހން މުދާ، ނުވަަތ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް،
މުދަލެއްނަމަ ފައިސާއިން ނުވަތަ އެހެން ިމންގަނޑަކުން މިންުކރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާ 

ވިގެން ނުވަތަ ލިުޔމެއްގެ ސިފައިގަިއ ބެހޭގޮތުން އެއްކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ރިކޯޑުކުރެ
ނުވަތަ ޗާޕުކުރެވިގެން ނުވަތަ މައިކްރޯފިލްމުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްގެ 

އިން ބެލެހެއްޓޭ ރިކޯޑެވެ. މި މާނައިގައި ފޮތް، ލިޔެކިޔުން، މަނިޓަރީ ފޯމު، އާޒަރީ
ހެން ގޮތްގޮތުން ނުވަތަ މިނޫން އެ ،ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރިންޓްއައުޓް ވައުޗަރު، ޚުލާޞާ،

 ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުން ިހމެނެއެވެ.

އެކި ކަންަކމަށް ކަނޑަެއޅި ަބޖެޓްކުރެވިގެން ކުރެޭވ ، "ޚަރަދު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
އަދި އެނޫންވެސް ފަްނޑު އެކައުންޓުތަކުން ކުރެޭވ ޭހދައަށެވެ. ޚަރަދުގެ  ،ހޭދައަށާއި

 ވާްނސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާއެއް ނުިހމެނޭނެެއވެ.މާނައިގައި އެޑް

ވަަނ  01 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ، "ޚާއްޞަ އެހީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
  ށެވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ އެހީއަ 6.23މާއްދާއާއި މި ގަވާއިދުގެ 

މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ، "ބޭންކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 
އިދާރާތަކާއި އަިދ ޯމލްޑިވްްސ މަނިޓަީރ  ރާއްޖޭގައި ހިންާގ ބޭންކްތަކާއި ނުވަތަ މާލީ

 އޮތޯރިޓީ ގަބޫލުކުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭންކްތަކެވެ.

ތަށް ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ދައުލަ، "ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
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 އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ތައްޔާކުރެވޭ ޕްލޭނަށެވެ.

ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް  ،"ބަޖެޓަރީ ކޮންޓްރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ްނ ގެންގުޭޅ ކޮންޓްރޯލްތަކަށެވެ.އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްހިންގުމަށްޓަކައި 

ަވޒީރުންގެ މަޖިިލްސ ، ޢު )މެަގ ޕްރޮޖެކްޓް(" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ބިޔަ މަޝްރޫ
ގެ ޮކމިޓީއެއްގެ މަޝްވަރާެގ މަތިން ެއ މަޝްރޫޢަކީ ބިަޔ ހުނުވަތަ ވަޒީރުންެގ މަިޖލީ

 މަޝްރޫޢެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަާޅ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ.  

ވާއިދުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެޭވ ިމ ގަ، "ކޮންޓްރެކްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
އެންމެހައި ަމސައްކަތްތަކާއި، ހޯދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ގަނެވޭ ތަކެއްޗާބެހޭ އެންމެހަިއ 
ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްަބސްވުންތައް ނުވަަތ 

 އެގްރީމެންޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވޭ ، ވަނީ"ކޮންޓްރެކްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ
ތަކެތި  ހޯދޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދިނުމަށާއި، އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި،

 ގަތުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ.

ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލާިއ ، "ކައުންސިލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ންސިލަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.ސިޓީކައު

ޔަގީންކަމާެއކު ބަޔާންކޮށްދޭން ، ންޓް ލަޔަބިލިޓީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ"ކޮންޓިންޖެ
ދަތިކަމެއް ކުރިމަގުގައި ހިނގައިފިަނމަ، އެަކމެއް ހިނުގމުގެ ސަބަބުްނ 

 އަދާކުރަންޖެހިދާނެ ދަރަންޏަށް ނުވަތަ ފައިސާއަށެވެ.

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން  02.13ިމ ގަވާއިދުގެ ، "ކޮމިޓީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
އުފައްދާ މާލިއްޔަތުގެ މައްސަަލ ބަލާ ޮކމިޓީއާއި، މި ގަވާިއދުގެ އެހެނިހެްނ 

 މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކަށެވެ.

ެއ މުވަްއޒަފަކު ކަިއވެނިކޮށްގެން އުޭޅ ، "ކްލޯްޒ ރިލޭޓިވް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ، އެއްބަފާ މީހުންނާއި، އެއްބަނޑު މީހުންނާއި، ދަރިންނާއި ،މީހާއާއި

ެއ މުވަްއޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެްނ  ،ދޮންދަރިންނާއި ،މައިންބަފައިންނާއި، މީހުންނާއި
އެއްބަނޑު އެއްބަާފ ، އުޅޭ މީހާެގ އެއްބަނުޑ މީހުްނނާއި، އެއްބަފާ މީހުްނނާއި

 ބަފައިންނަށެވެ.މީހާެގ މައިން އެ  ،މީހުންނާއި

ެއ މުވައްޒަފަާކ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ، "ކްލޯޒް ެއސޯސިއޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ތަނެއްގެ ިހސާބު ބެލެހެއްޓުމުގަިއ  އެ، "ކޮސްޓް ސެންޓަރ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
ތައް ވަކިން ބަލަހައްޓަްނޖެހޭކަމަށް ބަލައި، ތަނަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބު އެ
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ތަނެއްގެ ަމސައްކަތްތައް ބައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ަބއިކުރެވޭނެ އެންެމ  އެ
 ދަށް ފަންތިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި އޭގެ ، "ކެޕިޓަލް ޚަރަދު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
      މަސައްކަތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ.  ޒާތުގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ

 އެ މަސައްކަތުގައި މާއްދީގޮތުން މުދަލެއް ހިމެނިެގންވުން ާލޒިމެްއ ނޫނެވެ.

ގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމު، "އިންޑެމްނިީޓ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
ކުރެ ފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން ދެފަރާތުންވިކުރެދެފަރާތެއްގެ ދެމެދު 

އެއްފަރާތުން އަނެއް ، ފަރާތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ
 ފަރާތަށް ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ޔަގީންކަމަކަށެވެ.

"އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރުންނާިއ ރިސީވަރުންނާިއ ކަލެކްޓަރުންާނއި ފައިސާއާބެހޭ 
އެފަރާތެއްގެ މައިގަނުޑ މަސްއޫލިއްޔަތާިއ ، މުވައްޒަފުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޮންެމ 
 މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެވެ.

އެއްފަރާތަކުން އަނެއް ފަރާތަކަށް ، "އަންޑަރޓޭކިންގ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ނަގާނެކަމަށް ބުެނ އެއްބަސްވާ އެއްބަސްުވމަށެވެ. ފައިސާގެ ޒިންމާ 

ވަިކ ިޒންމާއެްއ އަދާކުރުމަށް ނުވަަތ ވަިކ  ،"ޢައްޔަންކުރުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ކަމަކަށް ނުވަތަ ވަިކ ކަމެްއ ކުރުމަްށ ވަކި ަނމެއްގައި ނުވަަތ ވަިކ މަޤާމަކަްށ މީހަުކ 

 ހޮވުން ނުވަތަ ކަނޑަެއޅުމަށެވެ.

ސަރުކާރުެގ މަްސއޫލު އޮފީސްތަކާިއ ، ޖެޓް" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ"އަންދާޒާ ބަ 
މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކުން  ދައުލަތުގެ

 އަށް ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ ަބެޖޓަށެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްތައްޔާރުކޮށް 

ވާއިދުގައި މުވައްޒަފެއްކަމަްށ ިމ ގަ، "އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 މާނަކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ފަިއސާ ޚަރަދުކުރުމަށް  ،"އޮތޮރައިޒިންގ އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ހުއްދަދިނުމަށް ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ، ދަރަނި އަދާކު، "އެސެޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ
 އަދި މާލީގޮތުން އަގުކުރެވޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ މިލްކުގައިާވ އެއްޗެއްސަށާއި،

 ވިޔަފާރިއަށާއި، މުދަލަށެވެ.

ކުރިއަށް ދޫކުރެވޭ ، "އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
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 ފައިސާއަށެވެ.

ބަޖެޓުގެ އެއްއަިއޓަމަކަށް ގެނެޭވ ، އެވަނީ"ވަޔަރމަންޓް" ަކމަށް ބުނެފައި 
 އުނިކުރުމަކާއެކު ބަޖެޓުގެ އެހެްނ އައިޓަމަކަށް ގެނެވޭ އިތުރުކުރުމަަކށެވެ.

މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ، "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ޓްރެޜަރީއާއި، އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެްނ ިމނިސްޓަރަކާ ނުވަތަ ސްޓޭްޓ 

 ސްޓަރަކާ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ މިނިސްަޓރަކަށެވެ.މިނި

ސަރުކާރުެގ މަސްޫއލު އޮފީސްތަކާއި، ، "މުވައްޒަފެއް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
އަދި ދައުލަތުގެ  ،މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނާއި

 ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކޮންމެ ީމހަކަށެވެ. އޮފީސްތަކުން މުސާރަ ނުވަތަ ުއޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް

ޑިސެންބަރުެގ  30ޖަނަވަރީްނ ފެށިގެން  10، "މާލީއަހަރު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
 ،ނިޔަލަށް ހިނާގ މުއްދަތަށެވެ. ިމ މުއްދަތު ގުުނމުގައި، ެއ މުއްަދތު ފެށޭ ދުވަހާއި

 ނިމޭ ދުވަސް ިހމެނެއެވެ.

ްލޑިވްްސ މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދުގައި މޯ، "މާލީއިދާރާ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 މާލީއިދާރާއަށް ދެވިފައިވާ މާނަކުރުމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މާލިއްޔަތު ، "މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ކޮމިޓީއަށެވެ.

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ،"މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުެގ މަސްއޫުލ އޮފީސްތަކުގައި އެ ޤާނޫނުގައިާވ  16

ކަންކަން ހިންުގމަށްޓަކައި މިނިސްޓަުރ ކަނޑައަާޅ މުވައްޒަފަކަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ 
މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ދައުލަތުގެ އެހެނިެހން އޮފީސްތަކުގެ މާީލ 

ގައި ބަޔާންކުރާ  7ނަމްބަރު  ގެ )ހ( 7.11މި ގަވާއިދުގެ  އުސޫލުތައް ހިންގުމަށް
 ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކަނޑައަާޅ މުވަްއޒަފެކެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ، "ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހަކަށެވެ. 11 ޤާނޫނުގެ

މީހެއް، ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް، ުނވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ، ތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ފަރާ
އުފައްދާފައިވާ އޮފީހެއް، ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އުފައްދާފައިވާ ޖަމާޢަތެއް، 

 ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ހިެމނޭ ގޮތަށެވެ.

ލިބިގެން ޓެކުހުގެ ޤާނޫނަކުން ބާރު ، "ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ފައިސާއާއި، ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދަކުން ދައުލަތުން  ގޮތުގައި ނެގޭ

ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއި، ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ އަގަށް ލިޭބ ފައިސާއާއި، ދައުލަތުެގ 
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އި، މިލްކުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ބިންބިމާއި، ތަކެތީގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާ
ފައިސާއާއި ޫޖރިމަނާގެ ގޮތުގަިއ  ދައުލަތުގެ ބިން ނުވަތަ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ

 ލިބޭ ފައިސާއަށެވެ.

ޤާނޫނު ހެދުމުެގ ބާރާއި، ވެރިކަން  ،"ދައުލަތުގެ އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ޢަދުލު އިންސާފު ޤާިއމުކުރުމުެގ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިެމޭނ  ހިންގުމުގެ ބާރާއި،

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ އެންމެހައި  މެހައި އިދާރާތަކާއި،އެން
 ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީކައުންސިލްތަކެވެ. އޮފީސްތަކާއި،

ރާއްޖޭގައި ނުވަަތ ، "ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ނުވަތަ "ފައިސާ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ
ސް ފަރާތަކުން ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެއްވެ
ޑިއުޓީ، ޖޫިރމަނާ، ނުވަތަ ާއމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ  ފީ،، ނަމުގައި ޓެކްސް، ާޗޖް

ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ބަލައިގެންފައިވާ ނުވަތަ ބެހެއްޓިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއަށާއި،
ތަކަށް ނުވަތަ އެހެްނ ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުމަށާއި، ސެކިއުރިޓީޒަށާއި، އެހެން ފަރާ

ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއަށާއި، ލޯނުގެ ފައިސާއަށާއި، 
ވަކި ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ފައިސާއަށާއި، ހަދިޔާއަށާއި، ލިޭބ ނުވަތަ ލިބެންާވ 

 އިންޓަރެސްޓުގެ ފައިސާއަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސީދާ ނުވަތަ ، ވަނީ"ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ
ނުސީދާ ހިއްސާގެ މިލްކުވެރިކަްނ އޮންނަ ުކންފުނިތަކާއި، ިވޔަފާރި ހިންގުމަށް 
އުފައްދާ ބޯޑުތަކާއި، ކޮމިޝަންތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއި، ތަންތަނަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި 

ޖޮއިންޓް ވެންޗަރތަކާއި، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރި  ،ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި
 ންތިޒާމެއް ިހމެނޭނެއެވެ.އި

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ، މަސްއޫުލ އޮފީސްތައް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދައުލަތުގެ"
ލީހިންުގމާިއ މާ  އަދި ،އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީތަކާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މާލީޒިްނމާ އުފުލުްނ ވަކިން އޮްނނަގޮތަށް ރައީސުލްުޖމްހޫިރއްޔާ ކަނޑައަާޅ 
 ސްތަކަށެވެ.އޮފީ

   ވިޔަފާރިއެއްގެ މިލްކުެވރިންނަށް ނުވަތަ ، "ލަޔަބިލިޓީޒް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
އެ ވިޔަފާރިއަށް ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ވިޔަފާރިއަކުން ދަރާފައިވާ 

 ދަރަންޏަށެވެ. ނުވަތަ އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަށެވެ.

އެއްބަސްވުމެއްގައި ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއްގައި  ،"ގެރެންޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުމުެގ  ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ެއ އެއްބަސްވުމުެގ ނުވަަތ މުޢާމަލާތް 

ސަބަބުން ނުވަތަ ެއ އެއްބަސްވުްނ ނުވަަތ މުޢާމަލާތެްއ ހިންުގުމގައި ޝަރުޠުކުރާ 
        އާމެދު ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން، އުފެދޭ ނަތީޖާ

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ މުޢާމަލާތުގައި ބައިވެރިނުވާ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ޒިންމާ 
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 އުފުލާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

"ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު" ެގ ، "ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 މާނައިގައެވެ.

)ދައުލަތުގެ  7116/3ނޫނު ނަންބަރު ޤާ، "ޤާނޫނު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން  ، "ސެންޓްރަލް ޕޭމަންޓް ިސސްޓަމް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
އެ  އަށް ވައުޗަރު ފޮނުވައިގެން ޚަރަދުކުރުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ނުވަަތ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ، " ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީޒް"ސެކިއުރިޓީ
 ތަންތަނުގެ ޒިންމާެގ ޤާނޫނުގައި މާނަކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ިވޔަފާރި ތަނަކުން،

ނުވަތަ ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން ނުވަަތ އެހެްނ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ސްޓޮކް، ބޮންޑް، 
އަދި ބޭންކްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ނުވަތަ ، ރނޯޓު، ނުވަތަ ޑިބެންޗަ ބިލު،

އަދި ޭބންކަކުން ދޫކުރާ  ،އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް
ކޮންވަރޓިބަލް ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރަބަލް ސެޓްފިކެޓްސް އޮފް  ،ނެގޯޝިއަބަލް

 ޑިޕޮޒިޓްތަކަށެވެ.

ށް ފައިސާ ަދއުލަތަ، "ސެކިއުރިޓީ ޑޮކިުއމަންޓްސް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ލިބިގަތުމާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ރަސީދު 

 ުކރިއަށް ނަންބަރު ،ޑެބިޓްނޯޓާއި، ޕަރޗޭސްއޯޑަރާއި، ރިކުިއޒިޝަންތަކާއި، ފޮތްތަކާއި
ނުވިްއކާ ލިޔެކިޔުންތައް  ،ޖަހައިގެން )ސީރިއަްލ ނަންބަރު( ވިއްާކ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

 ނައިގެންނެވެ.ހިމަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ، "ސްޓެޗިއުޓަރީ ޚަރަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ފިޔަވައި އެހެން ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން 

 ކުރެވޭ ޚަރަދަށެވެ.

ޖެޓް އަހަރެއްގެ ބަ މާލީ، "ސަޕްލިމެންޓަރީ ފަންޑިންގ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ބަޖެޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ 

 ފާސްކުރާ އަދަދަށެވެ.

ޗާޕުކޮށްގެން ނުަވތަ އާންމުކުރުމަްށ ، "ޝާއިޢުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ށްގެްނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެްނ ނުވަތަ ވެބްސައިޓެއްަގއި އާންމުކޮ
 ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާންމުކުރެވޭ ުކރުމަށެވެ.

ތަނެއްގެ ދަށުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓޭ  އެ، "ޑިޕާޓްމަންޓް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ކޮސްޓް ސެންޓަރތަކުގެ ިހސާބުތައް ުޖމުލަކުރެޭވ ފަންތިއަށެވެ. ިމ މާނައިގަިއ 
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ިހސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ިނާޒމުގެ ތެރޭގައި ިމ  ،ވިފައިވަނީ"ޑިޕާޓްމަންޓް" ބޭނުންކުރެ
 ބަސް ބޭނުންކުރެވޭ މަރުޙަލާތަކުގައި އެކަންޏެވެ.

ަދއުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ  ، "ޒިންމާދާުރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 .ޕްރޮކިއަމެންޓް ކަންތަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ެއންމެ ިއސް މުވައްަޒފަށެވެ

، "ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ

ތަކުގެ ހިސާބު މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިްނ ޑިޕާޓްމަންޓު 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ކުރުާވ ފަރާތެވެ.

ތަކުގައި ދައުލަތުެގ އޮފީސް، "ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ގެ ކަންތައްތައް )މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތް( ރާވައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

 ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްމުވަްއޒަފެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ، "ޗެއަރޕަރސަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ކޮމެޓީތަކުގެ ޗެއަރޕަރސަނަށެވެ.

ރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  ދިވެިހ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ  ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ،

ޕާރޓްނަރޝިޕެއްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް 
 ޝިޕްތަކަށެވެ.ނިސްބަތްވާ  ކުންފުނިތަކަށް ނުވަތަ ޕާރޓްނަ

އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  "އަސާސީ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް 

  ދިނުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަށެވެ.ވައި ފޯރުދައުލަތުގެ ފަރާތުން 
 
 
 

ފައިވާ ލަފްޒުތައް އެލަފްޒުތަކުގެ ޖަމްޢު މާނަިއގައްޔާއި ޖަމްޢުކޮށް މުފްރަދުކޮށް ގެނެސް )ށ(  
ގެނެސްފައިވާ ލަފްޒުތައް އެލަފްޒުތަކުގެ މުފުރަދު މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 
މި ގަވާއިދުގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ ލަފްޒެއް ބަހުގެ ހަމަތަަކށާއި ވާހަކަދައްކާ 

  ތްތަކުގައި، ލަފްޒު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތުގައިވެސް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަ
 މާނަ ދޭހަކުރެވިދާނެއެވެ. އެ
 

ގަވާއިދަށް ނުވަތަ 
ގަވާއިދުން ބަޔަކަށް 
ޢަމަލުކުރަން ނުޖެޭހ 

 ހާލަތު

 މިނިސްޓަރަށް ޮގތަށް ުނޖެހޭ  ޢަމަލުކުރަން ބަޔަކަށް ގަވާއިދުން  ނުވަތަ ގަވާއިދަށް މި (ހ) 0.17-0
 .މެދުވެރިވެގެންނެވެ ހާލަތެއް ތެރެއިން ހާލަތްތަކުގެ ތިރީގައިވާ ،ނިންމޭނީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި  (0)   
 ؛ލަތުހާނުރައްކަލުގެ 

 ގެ( ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 7107/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު (7)   
  އަދި ؛ހާލަތު ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި އިޢުލާނުކުރާ ދަށުން

)ކާރިސާއާ ބެޭހ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމުެގ  7101/72ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)   
 .ލަތުހާކާރިސާގެ  ކޮށްފައިވާޤާނޫނު( ގައި ބަޔާން

ލަތުގައި، ގަވާއިދަށް ޢަަމލުނުކުރަން ނިްނިމ ހާމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޢަމަލުކުރާ  )ށ(  
ލަތުގައި ހާއެ  ،ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެންަކމާއިނިންމުމަށް ވާޞިލުވީ 

ކަން ތަފުސީލުކޮށް  ދަތިތަކެއްގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުން ކުިރމަތިވަނީ ކޮންކޮްނ 
އެނގޭގޮތަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އަދި މި ގަވާއިދުން ޢަމަލުނުކުރާނެ ބައިތަކާއި، 

ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އެނގޭެނ އެ މުއްދަތުގައި ޢަމަލު ،ޢަމަލު ނުކުރާނެ މުއްދަތާއި
 ކުރަންވާނެއެެވ. ގޮތަށް މިނިސްޓަރުގެ ޤަރާރަކުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު

 ،ލުފުސީލަތުގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަހާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
 ލުނުކުރަންޢަމަ ބަޔަކަށް ގަވާއިދުން ނުވަތަ ދަށްގަވާއި ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި

( އެކެއް) 0 ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން ،ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ  ނިންމައިފައިވާ މިނިސްޓަރު
 އެ އިދާރާއަކުން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.ފަހަރު 

ލަތުގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އިންޓަރނަްލ ހާ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(  
  ށް ގެންދަންވާނެއެވެ.ޔަން ކުރިއޮޑިޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު 

ލަތުގައި ކުރާ ޚަރަދުތައް އެ އިދާރާއެއްގެ ހާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ(  )ބ(  
 ވެރިޔާ ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަލަންާވނެއެވެ. މާލީ ިޒންމާދާރު

ތަްށ ނުވަަތ ޤައުމީ ސަލާމަ ،ހަނގުރާމައެއްގެ ާހލަތު ޤައުމަށް މެދުވެރިވެގެން )ޅ(  
ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުިރމަތިވެގެން، ނުވަތަ ޭބރުގެ ޙަމަލައެްއ 

( ަވނަ ނަންބަރުގައިާވ 0ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެގެްނ 
ނުވަތަ އެ  ،ހުއްދަޔާއެކުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ  ،ހާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ޗީފް  ،ހުއްދަޔާއެކު ހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެވުޒާރާ ހިންގުން ރައީސުްލޖުމް
ަދއުލަތުގެ ފައިސާ  ،އޮފް ޑިފެންސް ފޯްސ އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން

 ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ.
ތެރި ބަލިމަޑުަކމެއް  ދިމާވެގެްނ ކައުނުވަތަ ނުރައް ،އެއް ދިމާވެގެންސާޤުދުރަތީ ކާރި )ކ(  

ންބަރުގައިާވ ހާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ިމ ( ވަަނ ނ0ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތް 3( ވަނަ ނަންބަރާއި  )7މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ފަހަރަކު ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް 
 ،އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިންނުވަތަ އެ ުވޒާރާ ހިންުގން ހަާވލުކޮށްފައިވާ މީހަުކ  

 ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ.
ރިކޯޑުތަކުގައި  މާލީ 

ތަރުތީބު ނަންބަރު 
 ޖެހުމާއި، ބޭނުންކުރުން 

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ފޮތްތަކާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެްނގުޅޭ ރަސީދުތަކާއި  ހ(( 0.13
ފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. ނަންބަުރ ހުރިހާ ފޯމުތަކެއްގައި ސީރިއަލް ަނންބަރު ަޖހާ

ޖަހާފައި ހުންނަ ފޯމުތަކާއި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގުން ޤާނޫނަކުން އެހެްނ 
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 ފަރާތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ފޯމުތައް މީގެ ތެރެއިން ިއސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 

ވަަތ ފޯމެއް ނު ،ރަސީދެއް ،މި ގަވާއިދުގައި ނަމޫާނ ދީފައިވާ، ފައިސާއާބެހޭ ބިލެއް )ށ(  
އެހެން ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލެއްގެނެސް އަލުްނ ޗާޕުކުރަންވާނީ، 
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް އެންގުމަށްފަހު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ 

 ލިބިގެންނެވެ.  
 

      ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓެްއ  )ނ(  
މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ ގޮތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިްނ 

އެކަްނ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ުހށަހަޅައި ހުއްަދ  ،ބަލަހައްޓާނަމަ
 .ހޯދަންވާނެއެވެ

 
ވާީނ ހިސާބުތަކާބެހޭ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައިންޑްކުރެވޭ ފޮތްތައް ހުންނަން )ހ( 0.11 މެނުއަލް ރިކޯޑުތައް

ބައިންޑްކޮށްފައެވެ. ވަކިވަކި ގަނޑު އަދި ެލޖަރޝީޓާއި ކާޑުފަދަ ތަކެތި 
ލިބިގެންނެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭނީ، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން
ކުރިން ތަރުތީބު  މިފަދަ ފޮތްތަކާއި ޝީޓު ނުވަތަ ކާޑުފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ

 އެވެ.ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނަންާވނެ
 

ހިސާބުތަކާބެހޭ ފޮތްތަކުގައި ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ އެއްވެސް ގަނޑެއް،  )ށ(  
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ފޮތުން ވަކިކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ. ެއފަދަ ފޮތްތަކުގައި 

އެ ސަފުހާތަކުގައި ، ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ސަފުހާތައް ހަލާކުވެ ނުވަތަ ހަޑިވެއްޖެަނމަ
ވިފައި" ލިޔެ، ކަތިހުރަހަށް ދެރޮނގު ދަމަންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް "ކެންސަލް ކުރެ

 ކެންސަލްކުރެވުނު ސަފުހާތައްވެސް ފޮތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.
 

ހިސާބާބެހޭ ފޮތްތަކާއި ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ފޯމުތަކާއި މިފަދަ އެހެނިހެން  )ނ(  
ފައި ހުންނަންވާީނ، ކަުޅ ނުވަަތ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ކުރެވޭ އެންޓްރީތައް ލިޔެ

ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ބޯލްޕޮއިންޓް ގަލަމަކުންނެވެ. އަދި ޓައިޕްކުރެވިފައި 
ހުންނަންވާނީ ކަުޅ ނުވަތަ ނޫކުލައިެގ ދެލިންނެވެ. ނަމަވެްސ ްކރެޑިޓް އައިޓަމްތައް 

ވަނީ އޮޑިޓަރ ފާހަގަކުރުމަށް ރަތްދެލި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ފެހިދެލި ޚާއްޞަކުރެވިފައި
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދާ އޮޑިޓަރުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ރަނގަޅު އެންޓްރީ  ،ނުބައިކޮށް ލިޔެވިފައި ހުންނަ އެންޓްރީތައް ރީތިކޮށް ކަނޑައި )ރ(  
އޭގެމަތީގައި ސާފުކޮށް އެނގޭޭނހެްނ ލިޔެ، މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އޭާނ 

ރަންވާނެއެވެ. އެއްވެްސ ހާލެއްގައި އެންޓްރީއެއް ފޮހެ، ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ސޮއިކު
 އަކުރު ފަވައި، ޓިޕެކްސްފަދަ އެއްޗެއް ޖަހައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 
ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ފޮތްތަކާއި ހިސާބާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި، އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު  )ބ(  
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އޮޑިޓެއް ކުިރ ފަރާތަކުން ނޫްނ  އޮޑިޓަރުން ލިޔެފައި ހުންނަ ޮއޑިޓް އެންޓްރީތައް އެ
 ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ފޮތުގެ މާނައިގައި ލެޖަރ، ޖަރނަްލ،  )ޅ(  

ޚުލާޞާ އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ފުރިހަމަ ރިކޯޑު ގަވާއިދުްނ  ކޭޝްބުކް،
ންވާނެަކމަށް ފައިނޭންޝަލް ޮކންޓްރޯލަރ އަންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނު

 ރިކޯޑުތައް ހިމެނެއެވެ.
 

އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ރިކޯޑުތައް 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެްނ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  )ހ(  0.11
އި ހިނދަކު، އަތުން ލިޔެގެން ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގަ އިބަޔާން ނުކުރާހަ

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެްނ ހިސާބުތައް ލިެޔ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމާިއ 
ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ޕްރިންޓްކޮށްގެން ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ބެލެވޭނީ، ޤާނޫނީ 

 ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރެވޭ ަކމެއް ކަމުގައެވެ.
އް ބޭނުންކޮށްގެން ހިސާބު ބަލަހައްޓަންާވނީ ފައިނޭންޝަލް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަ )ށ(  

 ކޮންޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ.
 

އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ޒަރީއާއިން ހުއްދަދިނުން 

ފައިނޭންޝަްލ ކޮންޓްރޯލަރ ހުއްދަކުރާ  ،ލިޔުމަކުން ސޮއިކޮށްގެން ހުއްދަދިނުމުެގ ބަދަލުގައި  0.16
ކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ ުހއްދަދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިލެ

 އެކައުންޓުން އަނެްއ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ހެދިދާނެއެވެ. ޗެކުން ނުވަތަ އެއް
 

ގަވާއިދުގެ ނަމޫނާ 
 ލިޔުންތައް 

ޓުގަިއ މިިނސްޓްރީގެ ވެބްސައި، މި ގަވާއިދުގައި ހަވާލާދެވިފައިވާ ނަމޫާނ ލިޔުންތައް  0.12
 .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ
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  7ބާބު 
 މުވައްޒަފުންގެ މާލީޒިންމާ، ބާރު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 
 ފައިނޭންޝަލް 
 ކޮންޓްރޯލަރުގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމަށްގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު )ހ(  7.10
 .ގަނޑު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަީނއެވެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައި

 
 ނިޒާުމ، ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހިސާބުގެ  ހިސާބާއި، ފައިސާއާއި، ދައުލަތުގެ  .0  

 .ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމާއި  ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑަައޅާ އޮޑިޓަރޖެނެރަލް
 

 ނީ،ބެލެހެއްޓެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ނުވަތަ ބަލައިގަނެވެނީ، ފައިސާ ދައުލަތުގެ  .7   
 މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  އިންވެސްޓްކުރެވެނީ، ނުވަތަ ޚަރަދުކުރެވެނީ، ނުވަތަ

 .ބެލުން ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި   ޤާނޫނާއި
 

 ނުވަތަ ބެލެހެްއޓެނީ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނުވަތަ ގަނެވެނީ، މުދާ ދައުލަތުގެ  .3   
 ދޫކޮށްލެވެނީ، ނުވަތަ ނައްތާލެވެނީ، ނުވަތަ  ވިއްކެީނ، ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެނީ،

 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 .  ބެލުން
 

ތިރީގައިިމވާ ކަންތައް ހިންގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން،  )ށ(  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަކެވެ.ގެ ޓްރޯލަރުބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ފައިނޭންޝަލް ކޮން

 
 ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި، މަސްއޫލު ސަރުކާރުގެ  .0   

 ބެލެހެއްޓޭނެ ިހާސބު ފައިސާގެ މުދަލާއި  ދައުލަތުގެ ހުރިާހ އޮފީސްތަކެއްގެ ހިންގޭ
 .ޤާއިމުކުުރން ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ

 
 އެ އަހަރެއްގެ  ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ތާނިމޭ މާލީައހަރެއް ކޮންމެ  .7   

 ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ އަހަރީ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ
 .ހުށަހެޅުން މިނިސްޓަރަށް އެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް

 
 ބެލެހެއްޓުމާއި، ގަވާއިދުން ހިސާބުތައް ފައިސާގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ދައުލަތަށް  .3   

 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް  ހޯދޭނެ ފައިސާ ލިބެންވާ ތަށްދައުލަ
 

 އެހެން  ނުވަތަ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ  އެއީ  ފައިސާއެއް، ހުރިހާ ލިބޭ ދައުލަތަށް  .1   
 ނިޒާމެއް  ަވއްދާނެ ހިސާބުތަކަށް ދައުލަތުގެ ،ކަމުގައިވިޔަސް ފައިސާ  ލިބޭ ގޮތަކުން
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 .ޤާއިމުކުރުން
 

 ގެންގުޅޭ  ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ފައިސާއަށް ޓޭމްޕާއި،ސް ފައިސާއާއި، ދައުލަތުގެ  .1   
 .ނިާޒމެއް ޤާއިމުކުރުން ބެލެހެއްޓޭނެ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ސެކިއުރިޓީސް ލިޔުމާއި،

 
 ަރއްކާތެރިކަމާއެކު ތަކެތި ތަންތަނާއި ،މުދަލާއި މިލްކުގައިވާ ދައުލަތުގެ  .6   

 .ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ބެލެހެއްޓޭނެ
 

 މަސައްކަތްކުރާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ފައިސާ މުދަލާއި އޮފީސްތަކުގެ ތުގެދައުލަ  .2   
 އަދި. ިނޒާމެއް ޤާިއމުކުރުން ހަރުދަނާ ބެލެހެއްޓޭނެ ސުޕަވައިޒްކޮށް މުވައްޒަފުން

އެންގުމަާކ  ކުރިން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚިޔާނާތް އޮޅުވާުލމާއި، ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި،
 .ްއ ޤާއިމުކުރުންިނޒާމެ ކުރެވޭނެ އިންސްޕެކްޓް ނުލައި
 

 ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި، ޑިސްބާސްމަންޓުތައް ޚަރަދުތަކާއި ކުރާ ދައުލަތުން  .2   
 ެއ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ  ނުވަތަ ބެލުމާއި، ކުރޭތޯ ޚަރަދެއް އެއްވެސް ހުއްދައަކާނުލައި

 .ބެލުން ޚަރަދުކުރޭތޯ  ފައިސާ އެހެން ގޮތަކަށް ގޮތްނޫން ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ
 

 އޮތޮރައިޒިންގ ހުއްދަދޭ  ޚަރަދުތަކަށް ކުރާ އޮފީސްތަކުން ގެދައުލަތު  .5   
 ޚަރަދުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް  ކަނޑަައޅާ ާމލީޒިްނމާދާރުވެރިން އޮފިސަރުންނާއި،

 ހުއްދަދޭ ވައުަޗރުގައި ޕޭމަންޓް  ކަނޑައެުޅމާއި، އަދަދު އެންމެމަތީ  ހުއްދަދެވޭނެ
 .ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު  ރުކޮށްކަށަވަ ޅުތޯރަނގަ( ސިގްނޭޗަރ ސްޕެސިމެން ) ސޮއި
 

 އޮޅުވާލުމެއް  ލިބުމުގައި ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ،ކުރެވޭކަން ޚަރަދެއް ބޭކާރު  .01   
 ބަޖެޓްކޯޑުގެ  ބަދަލުނުކޮށް ފައިސާ އަނެްއ ބަޔަށް އެއްބައިން ނުވަތަ ،ވާކަން

 ކުރެވިއްޖެނަމަ،ފާހަގަ ޚަރަދުކުރަމުންދާކަން( ޑެބިޓްކޮށް ކޯޑު) އިތުރަށް ބާކީއަށްވުރެ
 މިނިސްޓަރުގެ  އެކަން އިތުރަށް، އެުޅމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހުއްޓުވައި، އެކަން

 .ެގނައުން ސަމާލުކަމަށް
 

 ވައްދައި ޯކޑަށް ހިމަނަންވާ ޑިސްބާސްމަންޓްސް، ޚަރަދާއި ކުރާ ދައުލަތުން  .00   
 .ހިސާބުކުރުން

 
 މެޓީރިއަލް ) މައްސަލަތައް  ތި ބޮޑެ ފާހަގަކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައި ދައުލަތުގެ  .07   

 ހިނދެއްގައި، ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް( އިރެގިއުލަރިޓީތައް
 .ގެނައުން ސަާމލުކަމަށް މިިނސްޓަރުގެ އެކަމެއް

 
 ހިސާބުތައް ލިބޭފައިސާގެ ޚަރަދާއި އޮފީސްތަކުގައި، ދައުލަތުގެ  .03   
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 ނުގެންދާކަމަށް  ބަލަހައްޓަމުން  ގަވާއިދުން ބެލުމުގެދަށުން މާލީޒިްނމާދާރުވެރިއެއްގެ
 .ރިޕޯޓުކުރުން މިނިސްޓަރަށް އެކަން ހިނދެއްގައި، ފެނިއްޖެ

 
 ވަރަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ ލިބުން އާމްދަނީއެއް ލިބެންވާ ދައުލަތަށް  .01   

 .ިރޕޯޓުކުރުން މިނިސްޓަރަށް އެކަން ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ  ލަސްވަމުންދާކަމަށް
 

 ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް  ކުރިކަން ޚަރަދެއް ކުރަންނުޖެހޭ ންދައުލަތު  .01   
 ފަރާތަކާމެދު ިމ ގަވާއިދުގައިވާ  ެއ ޚަރަދެއް ކުރި  ،ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ

 .ހޯދުން އަނބުރާ ދައުލަތަށް ެއ ފައިސާ އަޅައި، ފިޔަވަޅު ގޮތުގެމަތިން
 

ގެ ަމްސއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މަތީގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރަށް މިނިސްޓަރު  .06   
 ތެރެއިން ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިޔުމުން ހަވާލުކުރާ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް. 

 
މާލީޒިންމާދާރުވެރިން 

 ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން 
 ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިން ކަނޑަައޅާނީ ތިރީގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. )ހ(   7.17

 
      މާީލޒިންމާދާރުވެރިން ޢައްޔަންކުރާނީ، ކުގެ އޮފީސްތަ ލަތުގެ މަސްއޫލުދައު   .0  

 އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ ިއސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިްނ މިނިސްޓަރެވެ. 
 

    ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު އޮފީސްތަކުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިން ޢައްޔަންކުރާނީ،   .7   
 ގެ މަތިްނ މިނިސްޓަރެވެ.އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ ިއސްވެރިޔާގެ ލަފާ

 
 ޝަރުޠުތައް ިޒންމާދާރުވެރިންގެ މާލީ )ށ(  

 
 ކުށެއް ެއއްވެސް މިބާވަތުގެ ޓެކުމާއި ވައްކަމާއި، ޚިޔާނާތާއި، އިރެއްގައި އެއްވެސް .0   

 .ނުވުން މީހެއްކަމުގައި ސާބިތުވެފައިވާ
 ގްރީ ޑި ފުރަތަމަ ދާއިރާއިން ފައިނޭންސްގެ ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ .7   

 ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު  ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ، ނުވަތަ ހާސިލުކޮށްފައިވުން
 .ލިބިފައިވުން ތަޖްރިބާ އަހަރުދުވަހުގެ 1 މަދުވެގެން ދާއިރާގައި

 
 މީަހކު  އަދާކުރާނެ މަސްއޫލިްއޔަތު މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ ގޮތުެގމަތިން މި ގަވާއިދުގައިވާ )ނ(  

 މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ ވަގުތީގޮތުން ،ދިމާވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް ނެތް ޢައްޔަންކުރެވިފައި
 ިއސްވެރިޔާގެ  އެންމެ އެ ތަނެއްގެ، ކަނޑައަޅާނީ ފަރާތެއް އަދާކުރާނެ މަސްއޫލިއްޔަތު

  މިނިސްޓަރެވެ. ވަރާގެ މަތިންމަޝް
 

 ކައުންސިލެއްގެ މާލީިޒންމާާދރުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް )ރ(  
އޭނާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަކިކުރެވޭނީ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހަކު،
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 ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން މިނިސްަޓރެވެ.
 

ޖިނާއީ ކުށެްއ އެ ީމހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުން، ނުވަތަ ެއ ފަދަ ކުށެއްގައި    .0   
މީހަީކ ިމ މަޤާމުެގ ޒިްނމާ އަދާކުރެވޭޭނ ފަދަ މީހަކުަކމުގަިއ ތަޙްޤީޤެއް ފެށި، އެ 

 މިނިސްޓަރަށް ނުފެނުން.
 

 ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގައިވާ ،ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  .7   
 .ނާޤާބިލުވުން އަދާކުރުމުގައި ޒިްނމާތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ

 
 ދާއިމީ އަދާނުކުރެވޭ ފަދަ ޒިންމާތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޔާގެމާލީޒިްނމާދާރުވެރި  .3   

 .ދިމާވުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
 

 ނުވަތަ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގެންނަ އޮނިގަނޑަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ އިދާރީ  .1   
 މަސްއޫލިއްޔަތު  އަދާކުރަންޖެހޭ އެ މީހަކު އޮފީހުގައި ގޮތަކުން އެނޫންވެސް
 .ބަދަލުވުން

 
 .ހުށަހެޅުން އަމިއްލަައށް ވަކިވާްނ އެދި މަސްއޫލިއްޔަތުން ހަވާލުވެފައިވާ އެ މީހަކާ  .1   

 
 .ވަކިވުން ވަޒީފާއިން  އަދާކުރާ އެ މީހަކު އޮފީހުގައި  .6   

 
ގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ންސިލުތަކުެގ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫުލ އޮފީސްތަކާއި، މިނިަވން މުއައްސަސާތަާކއި، ކައު )ހ(  7.13
މާލިއްޔަތާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި އެއިން ކޮންެމ 
އޮފީހެއްގައި މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. މާީލޒިންމާާދރުވެރިޔާގެ ޒިންމާތަްއ 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 

 ހިނގާނެަކމަށް  ެއ ތަނުން ،އާމްދަނީއާއި ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް  އެ ތަނަކަށް  .0   
 އެ އަހަރަކަށް  ިހމަނައިގެން، ޚަރަދު ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ލަފާކުރާ
 މިނިސްޓަރަށް  ތާރީޚަށް  މި ގަވާއިދުގައިވާ އަދި އެކުލަވައިލައި، ބަޖެޓް ލަފާކުރާ

 .ހުށަހެޅުން
 

 ބަޔާންކުރާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 75 ޤާނޫނުގެ ޒިންމާވުމުގެ ޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ  .7   
 މަތިން  ޮގތެއްގެ އަންގާ ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ޕްލޭން ކޭޝްފްލޯ

 .ރިޕޯޓުކުރުން  ތައްޔާރުކޮށް
 

 ގެ  30 މާރިޗު)ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ނިމޭތާ މާލީއަހަރެއް ކޮންމެ  .3   
ީރ އަހަ އެ ތަނެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން  އިސްވެރިޔާގެ އޮފީހެއްގެ އެ( ނިޔަލަށް
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 .ހުށަހެޅުން ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓު
 

 އެ އޮފީސްތަކުގެ އޮފީސްތަކާއި، ނިސްބަތްވާ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިން  .1   
 އޮފީސްތައް ދައުލަތުގެ އެހެނިެހން ،ސެންޓަރުތަކާއި ކޮސްޓް ،ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި
 ހިންގައި އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ހަމަޖެހިފައިވާ އަދި ހަރުދަނާކޮށް ޚަރަދުކުޑަކޮށް،
 މިކަންތައްތަކަށް އަކަށްވާތީ،ޒިންމާ މާީލޒިންމާދާރުވެރިންގެ ބެލެހެއްޓުމަކީ

 ދަށުން  ބެލުމުގެ އެފަރާތުގެ އިރުޝާދުތައް، މިަކމާގުޅޭ  ޢަމަލުކުރުމުގެގޮތުން
 .ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ހިނގަމުންދާ

 
 އަދި  ،މާލީ ޒަފުންަނކީމުވައް ހުރިހާ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިންގެ  .1   

 ބޭނުންވާ  އަދާުކރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އެ  އަދި ،އެކަށޭނަ ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިސާބު
 ަތމްރީނުދިނުމަކީ  ބަލައި، މުވައްޒަފުންތޯ ލިބިފައިވާ ތަމްރީނު

 ތަމްރީނުތަކާއެކު، މިފަދަ ަމސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާތީ، މާލީޒިްނމާދާރުވެރިންގެ
 ހުރިހާ އިރުޝާދުތައް ލިޔެފައިވާ ބެހޭގޮތުން ލިއްޔަތުތަކާމަސްއޫ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ
 .ހަަމޖެއްުސން އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ  ވަގުތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް

 
 ިޑޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ  1 މި މާއްދާގެ  .6   

       ،ންނަންާވނީހު އިރުޝާދުތައް  ލިޔެފައިވާ  ބެހޭގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
 އާންމު  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ހިސާބު ސިޔާސަތާއި ސަރުކާރުގެ ،މި ގަވާއިދާއި
 ،ހަމަތަކާއި ފައިވާ ކަނޑައަޅާ ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް ،އިރުޝާދުތަކާއި 
 ޮގތެއްގެމަތިންކަން ތައާރުޒުނުވާ  ޤާނޫނަކާ އެއްވެސް އަދި ،އުސޫލުތަކާއި
 .ކަށަވަރުކުރުން

 
 އިރުޝާދުތަކާއި  ލިޔެފައިވާ ބެހޭގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޓްތަކުގެޑިޕާޓްމަން  .2   

 ލަފާ  ހުށަހަޅައި ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮޕީ އިޞްލާޙުތަކުގެ ގެނެވޭ އެއަށް
 .ހޯދުން
 

 މާލީރިކޯޑުތަކަށް ިހސާބުތަކާއި ކަމަުކން، ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ މި ގަވާއިދުގައި  .2   
 ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، މަށްއަތުވެދާނެކަ ބަދަލެއް
 .ށަހެޅުންހު ލިޔުމުން

 
 ދަތިތަކެއް ޢަމަލުކުުރމުގައި އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ މި ގަވާއިދާއި  .5   

 ލަފަޔާއެކު ފެންނަ ޮގތުގެ ެއ ތަނަކަށް ޙައްލުކުރުމަށް އެަކމެއް ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 .ހުށަހެޅުން ޔުމުންލި ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް

 
 އޮފިސަރުން އެކައުންޓްސް  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އޮފިސަރުންގެ އެކައުންޓްސް  .01   
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 ޒިްނމާގެ  އޮފިސަުރންގެ އެކައުންޓްސް ޢައްޔަންކުރެވިފައިނުވާ ތަންތަނުގައި،
 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  އެކަމަށް ކުރާނީ އެ އޮފީހެއްގައި ކަމެއް ހުރިހާ ހިމެނޭ ތެރޭގައި

 .ކަށަވަރުކުރުން ޒިންމާވާގޮތަށްކަން ފަރާތަކުން
 

 އޮފިސަރުން އޮތޮރައިޒިންގ ހުއްދަދޭ ޚަރަދުތަކަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކުރާ  .00   
 ކަނޑަައޅައި، އަދަދު އެްނމެމަތީ  ހުއްދަދެވޭނެ އެ މުވަްއޒަފުންނަށް ޢައްޔަންކޮށް،

 ވަރުކުރުމަށްކަށަ( ސިގްނޭޗަރ ސްެޕސިމެން ) ސޮއި ހުއްދަދޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި
 .ހުށަހެޅުން ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް

 
 ނަންބަރުގެ ވަނަ 11 ފެށިގެން ނަންބަރުން ވަނަ 0 ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ  .07   

 އިސްވެރިޔާ  ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ އިތުރުންވެސް ކަންތައްތަކުގެ ހިމެނޭ ނިޔަލަށް
 .ކުރުން މާލީަކންކަން ހަވާލުކުރާ ކުރުމަށް

 
ްނމާދާރުވެރިޔާއަށް ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީޒި )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާއަށް އަމިއްލައަށް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. 
ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރާ ލިުޔމުްނ ހަވާލުކޮށްގެންވެްސ 

ކުރުމަކުން މާލީޒިންމާާދރުވެރިޔާއަށް އޭނާގެ ކުރުވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހަވާލު
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ބަރީއައެއް ނުވެޭވނެއެވެ.

 
ކައުންސިލުތަކުގެ    

 މާލީކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ 
ހިނގާ ނުހިނގާގޮްތ  ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ތިރީގައިމިާވ ަކންތައްތައް  7.11

ރައީސްެގ ކަންކަން ގަވާއިދުން ހިނގަމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ އެބަލައި 
 ވެ.ޒިންމާއެކެ

 
 ގަވާއިދުން  ަފރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތައްޔާރުކުރުމާއި، މާލީރިޕޯޓުތައް ކައުންސިލްގެ )ހ(  

 .ފޮނުވުން
ގޮތެއްގެމަތިްނ  ޤާނޫނާއި ިމ ގަވާއިދާ ތައާރުޒުނުވާގޮތަށް ކައުްނސިލުްނ ނިންމާ  )ށ(  

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އެްނމެހައި ކަންތައް  އިދާރާއިން ހިްނގުން.
 

 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާުމ ހަަމޖެްއސުން.  )ނ(  
 

ިއ މުދަލާއި  ހަވާލުގަިއ ހުންަނ މުދާ ހޯދުމާއި، ވިއްުކމާއި، ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާުމ ޤާނޫނާ   )ރ(  
 މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.

 
 ކައުންސިލުތަކުގެ

 މާލީޒިންމާދާރުވެރިން
 ވަކިކުރުން  ންކުރުމާއި ޢައްޔަ

ވަކިކުރާނީ، ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިން ޢައްޔަންކޮށް )ހ(  7.11
 .ޜަރީންނެވެފިނޭންްސ އެންްޑ ޓްރެ އޮފް މިނިސްޓަރ ލަފާގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގެ
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މި މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތް ވާންވާނީ މިގަވާއިުދެގ   )ށ( 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށެވެ. 7.17
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ޢައްޔަނުކުރެޭވ ފަރާތުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް     )ނ( 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  2.03ގަވާއިދުގެ  މި
 

ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހަކު، އޭާނާއ  )ށ( 
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަކިކުރާނީ ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެްއ 

 ިމނިސްޓަރެވެ.މެދުވެރިވުމުން 
 

 ޤާނޫނަކާ ުނވަތަ އަާސސީއާ ޤާނޫނު ނުވަތަ އަސްލަކާ އިސްލާމްދީނުގެ  .0   
 .ސާބިތުވުން ޝަރީޢަތަށް ޚިލާފުވެއްޖެަކމަށް ކަނޑައެޅިގެން

 
 ގޮތުގެމަތިން  މި ގަވާއިދުގައިވާ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  .7   

 .ނާޤާބިލުވުން އަދާކުރުމުގައި އްޒިްނމާތަ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ
 

 ދާއިމީ އަދާނުކުރެވޭފަދަ ޒިްނމާތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ  .3   
 .ދިމާވުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

 
 ނުވަތަ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގެންނަ އޮނިގަނޑަށް އިދާރީ ކައުންސިލެއްގެ އެ  .1   

 މަސްއޫލިއްޔަތު  އަދާކުރަންޖެހޭ ހަކުެއމީ އޮފީހުގައި ގޮތަކުން އެނޫންވެސް
 .ބަދަލުވުން

  
 .ހުށަހެޅުން ވަކިވާްނ އެދި އަމިއްލަައށް މަސްއޫލިއްޔަތުން ހަވާލުވެފައިވާ އެ މީހަކާ  .1   

 
 .ވަކިވުން ވަޒީފާއިން  އަދާކުރާ އެ މީހަކު އޮފީހުގައި  .6   

 
 ދަށުން އެ އޮފީސްތަކުގެ ،އޮފީްސތަކާއި ަމސްއޫލު ތިން ދައުލަތުގެމިނިސްޓްރީން އަންާގ ގޮތެއްގެ މަ 7.16 މާލީ ކަންކަމާބެހޭ މަޤާމު 

  ،އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރު، ތަންތަނުގައި ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރު ހިނގަމުންދާ
 އޮފިސަރު، އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ހުންަނންާވނެއެވެ. އޮތޮރައިޒިންގ
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  3ބާބު 
 ޓް ތައްޔާރުކުރުން ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެ 

 
 ދައުލަތުގެ ކުރިން މަސްދުވަސް( ދޭއް) 7 ލަސްވެގެން ފެށުމުގެ އަހަރެއް މާލީ  ކޮންމެ )ހ(  3.10 ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް 

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަިޖލީަހށް ރައްޔިތުންގެ މިނިސްޓަރު ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް އަންދާޒާ
އަހަީރ  ދައުލަތުގެ" ކިާޔނީ ކުރުމަށްފަހުފާސް ބަޖެޓް  މި މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ އަދި

 .ްނނެވެމިހެ" ބަޖެޓް
 

ޚަރަުދ  ކެޕިޓަލް ފަންޑުން  ވަރކްސް  ކެޕިޓަލް  އެްނޑް ލޯންސް  އަހަރީ ބަޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ )ށ(  
 ޚަރަދު ކުރުމުގެ ރިކަަރންޓް ފަންޑުން ރެެވނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ހުއްދައާއި، ކުރުމުގެ

 .ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ
 

 ޓްރަސްޓް  ތަންތާނގެ ދަށުގައިވާ އެ އޮފީސްތަކުގެ އޮފީސްތަކާއި މަސްއޫލު  ސަރުކާރުގެ )ނ(  
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަންދާާޒއެއް އާމްދަނީގެ  ލިބޭ ޚަރަދާއި ކުރެވޭ އެކައުންޓުތަކުން

 އަހަރީ ބަޖެޓުގައި މަސްއޫލު އޮފީހުގެ  ތައްޔާރުކޮށް އެއްގޮތަށް ނަމޫނާއަކާ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 
 އާމްދަނީގެ ކުރެވިފައިވާ އަންދާޒާ އެ އަހަރަކަށް އޮފީހަކުން ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ()ރ  

 އަންދާޒާކުރެވޭވަރު ޚަރަދުތަކަށް ޚަރަދުތަކާއި، ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް ޚުލާޞާއަކާއި
 އޮފީސްތަކުން ަދއުލަތުގެ އިތުރުން މީގެ . ިހމަނަންވާނެއެވެ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ
 ޚަރަދުތަކާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި، ރިކަރަންޓް ޑެތިބޮ ހިފައިވާހަމަޖެ ކުރުމަށް

 ދައުލަތުގެ  ތަފުސީލު ފައިސާއާބެހޭ ަހމަޖެހިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް ގޮތުގައި ލޯނުގެ  ތަފުސީލާއި،
 .ހިމަނަންާވނެއެވެ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި

 
 ބަޖެޓް  އަންދާޒާ

 ހުށަހެޅުން  ތައްޔާރުކޮށް
 ސަރުކާރުގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ބަޖެޓް ލަފާކުރާ ފީހަކުންއޮ ކޮންމެ ދައުލަތުގެ )ހ(  3.17

 އަދާކުރުމަށް އެ އޮފީހަކުން  ވާޖިބު  ޤާނޫނީ އެ އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްގޮތަށް ސިޔާސަތުތަކާ
 ލަނޑުދަނޑިތައް  ހާސިލުކުރަްނޖެހޭ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ރަކާތްތައްހަ ހިންގަންޖެހޭ  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި
 

 އެ އޮފީހުގެ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޓާގެޓުތައް ޕަރފޯމަންސް  ދެލިކޮޕީއާއި ބަޖެޓުގެ އަންދާޒާ )ށ(  
 ވެރިންނާއި، އެ ޑިޕާޓްަމްނޓްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ގުޅޭ

 މުވައްޒަފުންނާ  ހިންގާ އްހަރަކާތްތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ނުވަތަ މެނޭޖަރުން ޕްރޮޖެކްޓް
 .ނެއެވެމަޝްވަރާކުރަންވާ

 
 އަދި އައުޓްޕުޓް އައުޓްަކމްސް، ޓާގެޓަޑް ެއ އޮފީހެއްގެ ފޯމެޓަކަށް، ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު )ނ(  
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 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ތައްޔާރުކޮށް، މަޢުލޫމާތު އިންޑިކޭޓަރސްއާބެހޭ ޕަރފޯމަންސް
 

ކުރިޔަށް  އޮފީހަކަށް ކޮންމެ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޔާސަތުތައްސި ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
 ގޮތެއްގެމަތިން  ކަނޑައަޅާ ިމނިސްޓަރު އަންދާޒާ  ބަޖެޓުގެ ބޭނުންވާ  އަހަރަށް އޮތް

 .ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ
 

 ސެކްޓަރ ފަންޑުގައި ިހމެޭނ ޕަބްލިކް ވަރކްސް ކެޕިޓަލް އެންޑް ލޯންސް )ބ(  
 ހިމަނަންާވނީ  ޚަރަދުގެ އަްނދާޒާގައި ކެޕިޓަލް އެހެނިހެން  ގްރާމާއި ޕްރޮ އިންވެސްޓްމަންޓް
 ނުވަތަ  ކުޑަނޫން އަދަދަކަށްވުރެ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު އެއިރެއްގައި އަގު އެ އައިޓަމެއްގެ
 ކުރުނޫން އަހަރަށްވުރެ( އެކެއް) 0' ލައިފް ވަރކިންގ' ލަފާކުރެވޭ އެ އައިޓަމެއްގެ
  .އައިޓަމްތަކެވެ

 
 ވަރކްސް  ކެޕިޓަލް އެްނޑް  ޯލންސް ފަންޑާއި ރެވެނިއު  ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް އުލަތުގެދަ )ޅ(  

 ކުރިޔަށް އޮތް  އަްނދާޒާއެއް މިންވަރުގެ ހިއްސާކުރާ  އޮފީހަކުން ކޮންމެ  ދައުލަތުގެ ފަންޑަށް
 .ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ  އަހަރަށް( ދޭއް) 7 އިތުރު އަހަރަށާއި

 
 ހުއްދައާއެކު  ހުށަހަޅައި އިސްވެރިއަކަށް އެްނމެ  އޮފީހެއްގެ އެ  ދެލިކޮޕީ ބަޖެޓުގެ  އަންދާޒާ )ކ(  

 އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ތާރީޚަށް ބަޖެޓު ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
 އެއްވެސް  ދައުލަތުގެ ސުން އޮފް ފިނޭން މިނިސްޓްރީ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ބަޖެޓާގުޅޭ )އ(  

ެއ  ތެރޭގައި ުމއްދަތުގެ އެދިފައިވާ އެ މަޢުލޫމާތު ދިުނމަށް ،އެދިއްޖެނަމަ އޮފީހެއްގައި
 އެ މަޢުލޫމާތު  ުމއްދަތަކީ އެދިފައިވާ ފޮނުވުމަށް ހޯދައި މަޢުލޫމާތު . ދޭންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު

 އެކަން  ލިޔުމަކުން ބަޔާންޮކށް ސަބަބު ނޫންނަމަ، މުއްދަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހޯދައި
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 
 ހުއްދަކުރާ  މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ލިޔެގެން ކަރުދާހުގައި ލިޔެކިޔުމެއް ހުރިހާ ބަޖެޓާބެހޭ )ވ(  

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ރައްކާކުރެވިފައި ފޯމެޓަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް
 

 0 ސުންިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ޢުލޫމާތު،މަ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ )މ(  
 ތެރޭގައި  ިމ މަޢުލޫމާތުގެ .ފޮނުވަންވާނެއެވެ އޮފީސްތަކަށް ދައުލަތުގެ ކުރިން ޖުލައިގެ
( ސީލިންގ ބަޖެޓް)އަދަދު  އެންެމމަތީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންވީ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

 ދި ބަޖެޓު ހުށަހަޅަންީވ އެންެމ ފަހުގެ ތާރީޚު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އަ .ހިމަނަންވާނެއެވެ
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 އަންދާޒާ  ކައުންސިލުތަކުގެ
 ބަޖެޓް

 ތަރައްޤީގެ ދާއިރާގެ އިދާރީ  ،ރަށާއި އެކުލަވަިއލުމުގައި، ބަޖެޓް ކައުންސިލުތަކުގެ )ހ(  3.13
 ންސިލުން އަތޮޅުކައު ،ރަށުކައުންސިލާއި  ބަލައިގެން ޕްލޭނަށް ފައިނޭންޝަލް ،ޕްލޭނާއި

 .ތައްޔާރުކުރަންވާނެެއވެ ބަޖެޓް ލަފާކުރާ އަހަރަށް 3ކުރިޔަށް އޮތް   
 ޕްލޭނަށް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ އަވަށްތަކުގެ ހިމެނޭ ސިޓީގައި ސިޓީއާއި )ށ(  

 ބަޖެޓް ލަފާކުރާ އަހަރަށް 3ކުރިޔަށް އޮތް  ސިޓީކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގެން
 .ވެތައްޔާރުކުރަންވާނެއެ

 
. ހިމަނަންވާނެއެވެ ހުށަހެުޅުމގައި ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު ގައިވާ( ށ) އާއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ސުން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ތައްޔާރުކުރާނީ ބަޖެޓް  ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް އަދި
 .އެއްގޮތަށެވެ ަނމޫނާއާ ކަނޑައަޅާ

 
ޚަރަދަށް  ކުރާނެ  ާއމްދަނީއާއި ލިބޭނެ  ތަކަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށްއަތޮޅުކައުންސިލް )ރ(  

 އަދަދު  ފައިސާގެ ބޭނުްނވާ ސަރުކާރުން  ބަޖެޓަށް އަހަރު  ކުރިޔަށް އޮތް ބަލައި،
 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ  ފާސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުކައުްނސިލުން  ކަނޑައަޅައި،

 އަތޮޅުކައުންސިލުތަކުގެ ރަށުކައުންސިލުތަކާއި  ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ހިންުގމުގެ  އުސޫލުން
 ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ ހޯދުމަށް  ފައިސާ ބޭނުންވާ ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ތާރީޚަކަށް ަކނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު ނުވަތަ  ކުރިން ގެ  30 އޮގަސްޓު 
 .ށަހަޅަންވާނެއެވެއަށް ހުފިނޭންސް

 
 އަހަރު ކުރިޔަށް އޮތް ޚަރަދަށް ބަލައި، ކުރާނެ އާމްދަނީއާއި ލިބޭނެ ސިޓީކައުންސިލުތަކަށް )ބ(  

 ކަނޑައަޅައި، އަދަދު ފައިސާގެ ބޭނުންވާ  ސަރުކާރުން  ބަޖެޓަށް ކައުންސިލުގެ
 ލުން ުއސޫ ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާސްކޮށް ސިޓީކައުންސިލުން

 ބަޖެޓަށް  ސިޓީކައުންސިލުގެ އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ
 އޮގަސްުޓ  ގޮތުގެމަތިން )ށ( ގައިވާ ިމ މާއްދާގެ ހޯދުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ސަރުކާރުން

 އަށްއޮފް ފިނޭންސްމިނިސްްޓރީ  ތާރީޚަކަށް ަކނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ކުރިން ގެ 30
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
 އާމްދަނީގެ  ދައުލަތުގެ 

 އަންދާޒާ އަންދާޒާތައް
 ހިމެނުން  ބަޖެޓުގައި

އިރުޝާދެއް  ޚާއްޞަ ވަކި  ިހމެނުމަށް ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާ ބައިތައް އާމްދަނީގެ )ހ(  3.11
 ކަން ސަާމލު ެއކަމަކަށް އޮފީހަކުން ދައުލަތުގެ ނިސްބަތްވާ އެކަމެއް ދީފައިވާނަމަ،
 .ދޭންވާނެއެވެ

 
 އާމްދަނީގެ  ައންދާޒާކުރާ ލިބޭނެަކމަށް އޮފީހަކުން އެ ފަންޑަށް، ރެވެނިއު  ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް )ށ( 

 ހިންގޭ  އޮފީހަކުން އެ .ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ އޮފީހަކުން ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ދެލިކޮޕީއެއް
 ލިބޭ  މިގޮތުން. މަނަންާވނެއެވެހި ދެލިކޮޕީގައި އެ އާމްދަނީ އެންމެހައި ލިބޭ ހަރަކާތްތަކުން

        ިހސާުބކުރި ކަމުގައިވިޔަސް  ބަލައިގަނެ އޮފީހަކުން  އެެހން ބައެއް، އާމްދަނީގެ
 .ިހަމނަންވާނެއެވެ ާއމްދަނީގައި އަންދާޒާ އޮފީހެއްގެ ނިސްބަތްވާ އާމްދަނީއެއް އެ
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ަސމާލުކަްނ  ހިމެނުމަށްނު އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ލިބޭނެ އަންދާޒާކުރުމުގައި އާމްދަނީ )ނ(  

 އުނިއިތުރު  އަންނަ އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާ  ިނމުނު އާމްދަނީ ލިބޭ އަދި. ދޭންވާނެއެވެ
 .ހުށަހަަޅންވާެނއެވެ ބަޖެޓާއެކު އަންދާޒާ ތަފުސީލު އަންނަންޖެހުުނ ގޮތުގެ

 
 ގެ ލިބުމު ހަމަެޖހިގެން ނޫނީ ކަންތައްތަކެއް ވަކި ނުވަތަ ފާސްވެގެން ޤާނޫނެއް ވަކި )ރ(  

 ބަޖެޓް  އެކަން ،ހިމަނާނަމަ އާމްދަނީގައި އަންދާޒާ ލިބޭނެކަމަށް އާމްދަނީ ފުރުޞަތު ނެތް
 އަދި . ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ އޮފީހަކުން ސަމާލުކަމަްށ އެ  ފަރާތްތަކުގެ ދިރާސާކުރާ
 މިނިސްޓަރަށް  އޮފީހަކުން އެ ރިޕޯޓެއް ޚާއްޞަ މިކަމަށް ،ނަމަބޭނުންވާ މިނިސްޓަރު

 .ވެހުށަހަޅަންވާނެއެ
 

 ބަޖެޓުގެ  އަންދާޒާ
 ބަދަލު ދެލިކޮޕީއަށް 
 ގެނައުން 

 ދެލިކޮޕީތައް ަބޖެޓުގެ އަންދާޒާ ހުށަހަޅާފައިވާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  3.11
 ގެންނަންޖެޭހނަމަ އެ އޮފީހެއްގެ  ބަދަލެއް އެ އަންދާޒާތަކަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،

 .މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއާ
 

 ދެލިކޮޕީއަށް އަންދާޒާ ބަޖެޓުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު، މަޝްވަރާ ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  
 މުއްދަތުގެ ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު  ހިމަނައިގެްނ، ބަދަލުތައް އެއްބަސްވެވުނު  ގެނައުމަށް
 އަށްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމިނިސް ދެލިކޮޕީ އެންމެފަހުގެ ބަޖެޓުގެ އަންދާޒާ ތެރޭގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

 ބަދަލެއް އިތުރު އަންދާޒާތަކަށް ބަޖެޓުގެ އެންމެފަހުގެ ހުށަހަޅާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ނ(  
 ނުވަތަ  ބަދަލެއް ިމފަދަ ފެނިއްޖެނަމަ، މިނިސްޓަރަށް ގެންނަން އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ

 . ލިބިގެންވެއެވެ ށްމިނިސްޓަރަ އިޚުތިޔާރު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙެއް
 

 ބަޖެޓް  އަހަރީ  ދައުލަތުގެ 
 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 
 ހުށަހެޅުން 

ފަްނޑާއި،  ވަރކްސް ކެޕިޓަލް  އެްނޑް ލޯްނސް ފަންޑާއި، ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް  )ހ(  3.16
 ބަޖެޓް  ލިބުމުން، ދެލިޮކޕީ އެންމެފަހުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑާއި، އެޑްވާންސް ފަންޑުގެ 

 ގޮތުގައި  ގެ " ބަޖެޓް އަހަރީ ދައުލަތުގެ" އަހަރުގެ  ކުރިޔަށް އޮތް އެކުލަވައިލައި،
( ދޭއް) 7 ލަސްވެގެން އެްނމެ ފެށުމުގެ މާލީއަހަރު ،ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވޭ

 .ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ކުރިން މަސްދުވަސް
 

 ޚަރަދާއި، ލަފާކުރާ ހިނގާނެަކަމށް އެ މާީލ އަހަރަށް ގައި،ެއ ބަޖެޓު ހުށަހަޅާއިރު، ބަޖެޓް )ށ(  
ލަފާކުރާ އެއްޗެއްެގ ލިބޭނެކަމަްށ  ،އިއާމްދަނީއާ ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް ދައުލަތަށް
 ޚަރަދާއި، ކުރެވުނު ހޭދައާއި، ހިނގި ދައުލަތުން މާލީއަހަރު ވޭތުވެދިޔަ ހިސާބާއި،
 ދަށުން ގެސުރުޚީތަކެއް ވަކި  ޖެޓުގައިެއ ބަ ހިސާބު، އެއްޗެއްގެ ލިބުނު ދައުލަތަށް
 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ފާހަގަކޮށް
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 ހިނގާނެކަމަށް  އެަތނަކަށް އާމްދަނީއާއި، ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް އޮފީސްތަކަށް ދައުލަތުގެ )ނ(  
 ބަޖެޓުން އަހަރީ ދައުލަތުގެ ޚުލާޞާއާއި، ޚަރަދުގެ ކެޕިޓަލް ،ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ލަފާކުރާ
 ަބޖެޓުގައި  އަހަރީ ދައުލަތުގެ އަދަދު، ދޭންޖެހޭ  އަހަރަށް  ކުރިޔަށް އޮތް ސިލްތަކަށްކައުން

 ރިކަރަންޓް  ބޮޑެތި  ހުށަަހޅާ ކުުރމަށް އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ އަދި . ހިމަނަންވާނެއެވެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ބަޖެޓުގައި އަހަރީ ދައުލަތުގެ ތަފުސީލު، ޚަރަދުތަކުގެ ކެޕިޓަލް ،ޚަރަދާއި

 
 ޑެފިސިޓްވާނަމަ، ބަެޖޓް ހުށަަހޅާއިރު މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓް އަހަރީ ދައުލަތުގެ )ރ(  

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ފައިނޭންސްކުރާނެ ގޮތް ޑެފިސިޓް ދައުލަތުން
 

 ބަޖެޓް  ސަޕްލިމެންޓްރީ 
 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 
 ހުށަހެޅުން 

 ސަޕްލިމެންޓްރީ  މެދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ހާލަތެއްހުށަހަޅަންޖެޭހ  ބަޖެޓެއް ސަޕްލިމެންޓްރީ )ހ(  3.12
 މިނިސްޓަރު  އޮީފސްތަކަށް ބޭނުންވާ  ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށް، ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް

 .އަންގަންވާނެއެވެ
 

 ބަޖެޓެއް  ަސޕްލިމެންޓްރީ މެދުވެރިވެގެން  ގައިވާފަދަ ހާލަތެއް( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ( 
 ވަނަ  3.17ިމ ަގވާއިދުގެ  އޮފީހަކުން  އެ  މަ،އަންގައިފިނަ  ިމނިސްޓަރު އެކުލަވާލުމަށް
 އަންގާ  މިނިސްޓަރު އެކުލަވައިލައި  ބަޖެޓް ސަޕްލިމެންޓްރީ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ

 
 މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއެއް އިތުރުކުރަން ބަޖެޓަށް )ނ(  

 އެދި  ފާސްކުރުމަށް ަމޖިލީުހން ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓެއް ސަޕްލިެމންޓްރީ ނުވަތަ މަށްފާސްކުރު
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  މި ގަވާއިދުގައި ތައްޔާރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ،  އެ ބަޖެޓް
( އެކެއް) 0ދުވަހެއްގެ  ބޭނުންވާ އެ ބަޖެޓެއް ނުވަތަ ތައްޔާރުކޮށް، އެ ފައިސާއެއް

 .ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ކުރިން މަސްދުވަސް
 

   ފާސްވުމުން، ބަޖެޓް  އަހަރީ
 ޝާއިޢުކުރުން  ބަޖެޓް

 ތަފުސީލާއެކު  ެއ ބަޖެޓުގެ ފާސްވުުމން، ަމޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓް  އަހަރީ ދައުލަތުގެ  3.12
 ިމނިސްޓަރު  މުއިންތިޒާ ފޮނުވުމުގެ  އޮފީސްތަކަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ޝާއިޢުކޮށް،

 .ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ
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   1ބާބު 
 ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން  ،ބަޖެޓް ދޫކުރުމާއި

 
 ރެވެނިއު  ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ތެރެއިން ފައިސާގެ ދައުލަތުގެ އެކައުންޓުގައިވާ ބޭންކް ޕަބްލިކް )ހ( 4.01 ދޫކުރުން  ބަޖެޓް

 ފައިސާ  ފަންޑުގައިވާ ވަރކްސް  ޕިޓަލްކެ އެންޑް  ލޯންސް  ނުވަތަ  ފަންޑުގައިވާ ފައިސާ
 ދޫކުރާ ލިޔުމުން ސޮއިކޮށް، މިނިސްޓަރު ގޮތުގެމަތިން ތިރީގައިމިވާ ޚަރަދުކުރެވޭނީ،

 .ދަށުންނެވެ ހުއްދައެއްގެ
 

 .ކުރުމަށް ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ ބަޖެޓެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ  .0   
 

 އަހަރަކު  ދޫކުރާނީ ހުއްދަ ތުންމިގޮ. ދޫކުރުން ހުއްދަ ފެށޭއިރު މާލީއަހަރެއް ކޮންމެ  .7   
 .އެއްފަހަރު

 
 ފަްނޑުން، ވަރކްސް ކެޕިޓަލް  އެްނޑް ލޯްނސް ފަންޑާއި، ރެެވނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް )ށ(  

 އެ ފަންޑުން  ބަޖެޓުގައި މާލީއަހަރެއްގެ  އެ  ޖުމުަލ ޚަރަދު، ކުރެވޭ މާލީއަހަރެއްގައި
 .ނުވާނެއެވެ އިތުރުވެގެން ޖުމުލަ ޚަރަދަށްވުރެ ފާސްކޮށްފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް

 
 މުއްދަތު އެ ބަޖެޓުގެ ހުއްދައެއް، ދޫކުރެވިފައިވާ ގުޅިގެން ބަޖެޓަކާ ފާސްކޮށްފައިވާ )ނ(  

 ހޯދާފައިވާ  ތެރޭގައި މާލީއަހަުރގެ ޚަރަދެއް ކުރެވޭނީ ދަށުން އެ ހުއްދައިގެ ހަމަވުމަށްފަހު
 ނިމޭފަހުން  ާމލީއަހަރެއް އެ ،ބިލެއް ފައިސާގެ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 31 ބަންދު ނޫން ސަރުކާރު އަންނަ
 .ޚަރަދުކުރުމަށެވެ ގޮތެއްގެމަިތން ހުއްދަކުރާ އެ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅައި އަށްފިނޭންސް

 
 މިންވަރުގެ  ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރަން ،ރަދުކުރާނީޚަ ނުވަތަ ދޫކުރާނީ ފައިސާ ބަޖެޓުން )ރ(  

 ހުއްދަކުރާ އެ މިނިސްޓްރީން  ނުވަތަ ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ބަލައިގެން މައްޗަށް
 .ފަރާތަކުންނެވެ ހުއްދަދީފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން

 
 ފަށާނީ ކުރަން ޚަރަދުތައް ހިމަނާފައިވާ  ަބޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީއަހަރަކަށް )ބ(  

   .ހުއްދައަކުންނެވެ ދޭ މިނިސްޓަރު
 

ފާސްވި ބަޖެޓް ލިބުމުން 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 އަދަދާއި ލަފާކުރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބަޖެޓްކުރި އޮފީހަކުން  އެ ލިބުމުން  ބަޖެޓް ފާސްވި )ހ( 4.02
 .މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ އަޅައިކިޔައި ބަޖެޓާ ލިބުނު ފާސްވެގެން
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ރައްޔިތުންގެ  މާލީައހަރަކަށް އެ މުރާޖަޢާކުރުމުގައި  ގައިވާ ގޮތަށް( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ( 
 އަހަރީ އެތަނެއްގެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ބަޖެޓަށްވުރެ ދޫކުރި މިިނސްޓަރު ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން 

 .ވާނެއެވެރާވަން ތަރުތީބުން އިސްކަންދޭ ޕްރޮގްރާމުތައް،
 

       އާމްދަނީއާއި ލިބޭ އޮފީހަކަށް  އެ ބަޖެޓުގައި ފާސްކުރި ލިބުމުން ބަޖެޓު ފާސްވި )ނ(  
ފޯމެޓަކަށް،  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު  ޕްލޭނެއް، ކޭޝްފްލޯ  ޚަރަދުގެ  އެ އޮފީހަކުން ކުރާ 

)ތިނެއް(  3 ފާސްކުރިތާ ބަޖެޓް ޕްލޭން ކޭޝްފްލޯ  މި އަދި  ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ހަފުތާވުމުގެ ކުރިން

 
 ފާސްކޮށްފައިވާ ަމިޖލީހުން ރައްޔިތުންގެ ެމނުވީ ލިބިގެން ހުއްދަ މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ )ހ( 4.03 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުން 

 އަދި . ނުވާނެއެވެ ޚަރަދުކޮށްގެން ރަށްއިތު މިންވަރަށްވުރެ ބަޖެޓުގައިވާ ދައުލަތުގެ
 ކުރަންވާނީ އެ ޚަރަދެއް ،ކަނޑައަޅާފައިވާަނމަ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ކަމަކަށް ވަކި ބަޖެޓުގައި

  އެކަމަކަށެވެ.
 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ދައުލަތުގެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް  މެނުވީ  ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި )ށ(  
 .ހުއްދަދީގެން ނުވާނެއެވެ

 
 ފައިސާ  ދައުލަތުގެ ހަމަތަކުގެމަތިން  ޤާނޫނީ މިންވަރަށް، ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމަށް  .0   

 .ލިބެން ހުރުން
 

 ގޮތުގެމަތިން، މި ގަވާއިދުގައިވާ  ފައިސާއަކީ ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމަށް  .7   
 .ފައިސާއަކަށްވުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް

 
 ފައިސާ ހުއްދަދިންކަަމށް ކުރުމަށް އެ ޚަރަދެއް ވާނީ،ކުރަން ޚަރަދެއް އެއްވެސް )ނ(  

 .ސޮއިކުރުމުންނެވެ ހުއްދަދީ ވެރިޔަކު ހުއްދަ އޮތް ޚަރަދުކުރުމަށް
 

މަޝްވަރާގެ  އިސްެވރިޔާގެ އޮފީހެއްގެ އެ ކަނޑައަޅާނީ ވެރިން ހުއްދަދޭ ޚަރަދުކުރުމަށް )ރ(  
 .މާީލޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ މަތިން
 

 މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާ ހުއްދަދިނުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ( ރ) މި މާއްދާގެ )ބ(  
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ައށްމިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ ކަނޑައަޅާ

 
 އޮތް  ކަނޑައެޅިފައި ަބޖެޓުގައި އެކަމަށް ކުރަންވާނީ، ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުން )ޅ(  

 އެކަށޭނަ  އެންމެ ކުރަން އެ ޚަރަދެއް ގޮތެއްގެމަތިން އިތުރުނުވާނެ އަދަދަށްވުރެ
 .ބަޖެޓްކޯޑުންނެވެ

 އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ
 އަހަރު  ހިނގާ  ،ބަޖެޓުން

 ންޖެހޭދައްކަ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ހޯދާފައިވާ ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ )ހ( 4.04
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 ބަންދުނޫްނ      ސަރުކާރު އަންނަ ނިމޭފަހުން  އެ އަހަރެއް  ދެއްކުމަށް، ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރުން 
 މާލީއަހަރަށް  ނިމުނު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މިނިސްޓަރަށް ތެރޭގައި )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 31

 އެ ފައިާސ ދިނުމަށް  ފަންޑުން  ެއޑްވާންސް  ނުވަތަ ސާއިންފައި ބަޖެޓުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ
 .ހުއްދަކުރެވިދާނެއެވެ ށްމިނިސްޓަރަ

 
ިމނިސްޓްީރ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާެގ ތަފުސީލު،  )ށ(  

 އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިްނ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ސުންއޮފް ފިނޭން
 

 ބަޖެޓް  ވަގުތީގޮތުން 
 ބަންދުކުރުން 

 ބަޖެޓް ަދއުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ  ގަވާއިދާ މުގައި މިން ޚަރަދުކުރުބަޖެޓު 4.05
 ލިބިގެންވެއެވެ. ރަށްމިނިސްޓަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ތިޔާރުބަންދުކުރުމުގެ އިޚު

 
ހިސާބުތައް  ގެޚަރަދު  ބަޖެޓް

 ބެލެހެއްޓުން 
 ބަޖެޓްބާކީ  ޚަރަދުތަކާއި، ކުރާ ބަޖެޓުން ގޮތާއި، ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުގައި )ހ( 4.06

 އިލެކްޓްރޯނިކް ހުްއދަކުރާ ޮކންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ ފޮތުން " ބަޖެޓް ހިސާބު "
އޮންނާނެގޮތަށް  އެނގެން ބާކީ އަބަދުވެސް ބޭނުންކޮށްގެން، ޚަރަދާއި ވަސީލަތެއް
 .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ހިސާބުތައް

 
ބަޖެޓުން  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިސާބުތައް ފައިވާގޮތަށްބަޔާންކޮށް ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 ަނންބަރަށާއި، ކޯޑު ،އައިޓަމަށާއި ކުރަްނޖެހޭ އެ ޚަރަދެއް ޚަރަދެއް ކޮންމެ ކުރާ
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްނަމަ ކެޕިޓަލް ޖުމުލައަށް، ޚަރަދުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދެއްނަމަ ރިކަރެންޓް
 ޖުމުލައަށް  ބަޖެޓުގެ ކޮންމެ ޚަރަދެއް މުޅި އަދި މުލައަށް ވައްދަންވާނެއެވެ.ޖު ޚަރަދުގެ

 .ވައްދަންވާނެއެވެ
 

 ހިމެނިފައިވާ  ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމް އިތުރުން ބާކީކުރުމުގެ ބުނާ ގައި( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  
 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ބާކީކޮށް ވަކިވަކިން  ހަރަކާތަކުން ކޮންމެ
 

ވެްއދުމުގައި އެ ޚަރަދެްއ  ހިސާބަށް ޚަރަދުތައް ތިންގޮތުެގމަ ގައިވާ( ށ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
 މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ބޭނުްނވާ ެއނގެން ގުޅޭގޮތުން އެ ޚަރަދަކާ އައިޓަމުގައި  ކުރަންޖެހޭ

 ނުވަތަ ތަކެތީގެ ފަރާތް، ލިބެންވާ ފައިސާ ނަންބަރު، ތާރީޚު، ހުއްދަ ހުއްދަދިން)
 ޗެކު ނަންބަރު ފަދަ  ތާރީޚު، ބިލުގެ  ،ބިުލ ނަންބަރު އަގު، ރޭޓު، ތަފުސީލު، ޚިދުމަތުގެ

 .އޮންނަންާވނެއެވެ އެނގެން( ޚަރަދާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
 

 ނޫން ( އައިޓަމް ކުރަންޖެހޭ އެ ޚަރަދެއް) އައިޓަމް ބުނެފައިވާ ގައި( ނ) މި މާއްދާގެ )ބ(  
 ،އަދަދާއި ފައިސާގެ ޗެކު ނަންބަރާއި، ،ތާރީޚާއި ވެއްދުމުގައި ޚަރަދު ބައިތަކަށް އެހެން
 .ފުދޭނެއެވެ އޮތުމުން އެނގެން ބާކީ
 

 ވެރިޔަކު ހުއްދަދޭ ޚަރަދުތަކަށް ލިޔާ  ވައުޗަރުގައި ނުވަތަ ފޮތުގައި ހުއްދަދޭ ޚަރަދުކުރުމަށް )ޅ(  
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 އެހެން ފިޔަވައި މުވައްޒަފު ލިޔުނު ޚަރަދުތައް ހުއްދަދެވޭ ކުރިން ހުއްދަދިނުމުގެ
 ޗެކުކުރި މުވައްޒަފާއި ލިޔުނު އަދި. ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ  އެ ޚަރަދުތައް މުވައްޒަފަކު

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ނަްނޖަހައި މަޤާމާއި  ފުގެމުވައްޒަ
 

 ބުނާ ގައި( ރ) މާްއދާގެ މި ޗެކުކުރުމަކީ، ޚަރަދުތައް ބުނާ ގައި( ޅ) މާއްދާގެ މި )ކ(  
 ލިޔެވިފައިވޭތޯ ފުރިަހމައަށް ވައުޗަރުގައި ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ ހުއްދަދޭ މަޢުލޫމާތުތައް

 .ކަށަވަރުކުރުމެވެ އެއްގޮތަށްކަން ގަވާއިދާ މި ކުރެވެނީ އެ ޚަރަދެއް ލުމާއި،ބެ
 

ގައި  MG/BC01 އުނިއިތުރު، ގެންނަ  ފޯުމްނ  ަބޖެޓަށް ކޮންޓްރޯލް ބަޖެޓް )އ(  
 .ވަްއދަންވާނެއެވެ ހިސާބުތަކަށް ހިމެނިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަަމ ކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓުގެ

 
 އައިޓަމުތައް  ބަޖެޓުގެ ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ (ބ) އަދި( ރ) ،(ނ) ،(ށ) މި މާއްދާގެ )ވ(  

 އައިޓަމް ހިސާބުގެ ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ މުޅި އައިޓަމުތަކުން ކުރާ ބަލަހައްޓަންވީ ގޮތާއި،
ނަމޫާނ       ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ  ވައުޗަރު އަދި  ނަޫމނާ، ބަލަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ

 .ވާނެއެވެ ގައMG/BC04ި  އަދMG/BC02،  MG/BC03ި އިދުގެ މި ގަވާ
 

 ނިންމައި ހިސާބު  ބަޖެޓް
 ފޮނުވުން 

 ނގި ހި އެ މަހަކު )ހިާސބު  ޚަރަދުތަކުގެ ކުރާ  ކޮްނެމ މަހަކު  އޮފީހަކުން ކޮންމެ  ދައުލަތުގެ )ހ( 4.07
 ޚަރަދުގެ  ހިނގާފައިވާ ނިޔަލަށް އެ މަހެއްގެ ފެށުނީއްސުރެ އަހަރު ޖުމުލައާއި، ޚަރަދުގެ
 ތައްޔާރުކޮށް  އެނގޭގޮތަށް ވަކިވަކިން އައިޓަމުތައް އެކި( ެއނގޭނޭގޮތަށް ޖުމުލަ

 .ވެނިންމަންވާނެއެ
 

މިިނސްޓްރީ އޮްފ  ިނންމާއިރު  ިހސާބު ލިބޭފައިސާގެ ޚަރަދާއި މަހެއްގެ  ކޮންމެ )ށ(  
 ިސސްޓަމުގެ )ޕީ.އޭ.އެސް( އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް އޮންނަ ޤާއިމުކުރެވިފައި ގައިފިނޭންސް

 އޮފީހުގެ  ބާކީއާއި، ދައްކާ ބޭންކުން  ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯްލޑިވްސް ނުވަތަ ބާކީ
 ސާބުތައްހި ދިާމވާގޮތަށް ދައްކާ ބާކީއާ ސިސްޓަމުން  ވަތަނު ފޮތްތަކުން

 .ރިކޮންސައިލްކުރަންވާނެއެވެ
 

 ހަވާލުކޮށް  ލަސްނުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ  ޗެކުތައް ހަދާ އެ މަހެއްގައި  )ނ(  
 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 
ފޮނުވަންޖެޭހ  އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ފައިސާގެ ރިޕޯޓު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓުން )ރ(  

 .ވާނެއެވެ ގައި MG/BC05  ގަވާއިދުގެ މި ނަމޫނާ ގޮތުގެ
 

  ބަޖެޓުގެ އެއްބައިން
އަނެއް ބަޔަށް 
 ބަދަލުކުރުމާއި،

 ހަމަޖަްއސާނީ  ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރުންފަދަ އަނެްއ ބަޔަށް އެއްބައިން ބަޖެޓުގެ )ހ( 4.08
ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްެގ  ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 މަތިން، އެ މިނިސްޓްރީއިން ަހމަޖަްއސާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
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 ފައިސާ ހިފެހެއްޓިފައިވާ 
 ދޫކުރުން 

 
 ހޯދުމުގެ ފައިސާ ބަޖެޓަށް ތަންތަނުގެ ހިނގަމުންދާ ދަށުން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ )ށ( 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަށްިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް ބެހޭގޮތުން ފައިސާއާ  މައްސަލަތަކާއި،
 .މެދުެވރިކޮށެވެ މަސްއޫުލ އޮފީހެއް ގުޅޭ  އެ އޮފީހަކާ ހުށަހަޅާނީ ކަންތައްތައް

 
 ބަދަލުކުރަން  އަނެއް ބަޔަށް އެއްބައިން ބަޖެޓުގެ އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ )ނ(  

 މިގޮތަށް. އަށެވެމިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް ހުށަހަޅާނީ  ކަން އެ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
 .ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ ސަބަބު ބޭނުންވާ  އެ ބަދަލެއް ގެންނަން ހުށަހަޅާއިރު

 
 ބަދަލަކާ ގެންނަ ހުށަހަޅަންވާނީ ބަދަލުކުރަން ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ނ) މި މާއްދާގެ )ރ(  

 އަދަދުން އޮންނަ ބާކީ އުނިކުރިނަމަވެސް  ެއ އަދަދެއް އައިަޓމުން ކުރާއުނި ގުޅިގެން
 .ދެކޮޅުޖެއްޭސނެނަމައެވެ ތާނގައި އޮންނަ ކުރިޔަށް އަހަރުގެ

 
 މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  )ބ(  

އަންގާފައިވާ އުޫސލެއްގެ މަތިން އަދި މިިނސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅައި އާްނމުކޮށް 
ހަމަޖައްސައިފައިވާ ގޮތެއްެގ މަތިން، އޮފީސްތަކަށް އެ އޮފީހެއްެގ ބަޖެޓުގެ އެއްބައިްނ 

އަށް ދެވިދާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސްއަނެއް ބަޔަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު، 
ތު ދިނުމުގައި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލް ނުގެއްޭލނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މި މި ގޮތަށް ފުރުސަ

 އުސޫލު އެކުލަވާލުމަށް މިނިސްޓްރީން ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.
 

 އައުމުގެ  ބަދަލެއް މުސާރަައށް ނުވަތަ ރަިޖސްޓަރީއަށް މުވައްޒަފުންގެ އޮފީސްއޮފީހުގެ )ޅ(  
މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ގެންނާނީ އުނިއިތުރު ބަދަލުތަކާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަޖެޓަށް ސަބަބުން

 .ންނެވެފިނޭންސްއި
 

 ނުވަތަ  ޤާނޫނެއްގެ އެހެން ޚަރަދުތަކާއި، ކުރަންޖެހޭ  ފައިސާއަކުން އޮންނަ އުނިކޮށްފައި )ކ(  
 ކަމަކަށް، ނުކުރެވޭފަދަ ޚަރަދު މެނުވީ ހުއްދަހޯދައިގެން ދަށުން އެހެން ގަވާއިދެއްގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ުހއްދަ ކުރުމުގެ އެ ޚަރަދެއް ކަމެއް ކުރަންވާނީ، ދެއްކުރަންޖެހޭފަދަޚަރަ
 .ލިބުމަށްފަހުގައެވެ ސުންފިނޭން
 

 މުސާރަ  މަޤާމުތަކުގެ 
 ޚަރަދުކުރުން  ބަދަލުކޮށްގެން 

 ުމސާރަ، މުތަކުގެމަޤާ ިހމެނޭ އައިޓަމުގައި " މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ " ބަޖެޓުގައި އަހަރީ 4.09

 ގޮތެއްގެމަތިން  ނިންމާ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ އެ އޮފީހެއްގެ ހުރި މިންވަރަކުން ފައިސާ ކޯޑުތަކުގައި
. ދާނެއެވެޚަރަދުކުރެވި ބަދަލުކޮށްގެން ކަށްމަޤާމަ އަނެއް ފައިސާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަށްއެއް މަޤާމަ

 ފައިސާއާބެހޭ ބަދަލުކުރާ ުމސާރައަށް މުގެމަޤާ އަނެއް މުސާރައިން އެއް މަޤާމުގެ މިގޮތަށް
 ރިޕޯޓު ޚަރަދު މަހެއްގެ ކޮންމެ އަދި. ހުންނަންާވނެއެވެ އެނގެން ހިސާބުތަކުން ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު

 މުސާރައިގެ  އެނގޭގޮތަށް ވަކިަވކިން މަޤާމުތައް ިހމެނޭ ކޯޑުގައި މުސާރައިގެ ތައްޔާރުކުރާއިރު،
 . އެވެހިމަނަންވާނެ ރިޕޯޓުގައި ތަފުސީލު،
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 ހާލަތާއި،  ކުއްލި

 ދިމާވުމާ  އެ ހާލަތެއް 
 ޚަރަދުކުރުމަށް ގުޅިގެން 
 ހޯދުން  ފައިސާ

އެނޫްނ  ނުވަތަ ކުރިމަިތވެގެން ބަލިމަޑުކަމެއް  ނުރައްކާތެރި ނުވަތަ ކާރިސާއެއް ޤުދުރަތީ )ހ( 4.10
 ކުއްލި ދަށުން ާމއްދާގެ ވަނަ  713 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  ދިމާވެގެންަނމަވެސް ކަމެއް
އެ  ،ޤަރާރުގައި ނެރޭ ރައީސުލްުޖމުހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރުމަށްޓަކައި ހާލަތު އްކަލުގެނުރަ

 ހިންުގމަށް  ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައޅަންޖެހޭަކމަށް ގެން ގުޅި ނުރައްކަލަކާ
 ޒިންމާވާ  ހިންގުމަށް އަޅައި ފިޔަވަޅު ކުރަންޖެހޭނަމަ، އެ ކަމަާކމެދު ޚަރަދެއް މާލީގޮތުން

 ހިނާގނެ  އެކަމަށް ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި( ާސޅީްސ އަށެއް) 12 ގިނަވެގެން ދާރާއަކުންއި
. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ިމނިސްޓަރަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޓެއްބަޖެ އަންދާޒާ ޚަރަދުގެ
 ފައިސާއެއް ،އިތުރަށް ޚަރަދުގެ ފައިސާއިްނ ކުރާ ދޫކުރެވޭ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅާ  މިގޮތުން

 ޚަރަދެއް އެފަދަ ބަެޖޓުގައި ކަނޑައެޅުނު  ެއ އަހަރަކަށް އެ އިދާރާއަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ހުއްދަ ޚަރަދުކުރުމުގެ އެ ފައިސާ، ކަނޑައެޅިފައިހުރެ ފައިސާ ރުމަށްކު

 .ދީފައިވާނަމައެވެ ސުންފިނޭން
 

 އެ ޤަރާރުގައި އިޢުލާންކުރުަމށްފަހު ހާލަތު  ގެ ކުއްލި ނުރައްކަލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  )ށ(  
 ިމ މާއްދާގެ އިާދރާއަކުން ޒިންމާވާ  ހިންުގމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޚަރަދެއްކުރަންޖެހޭނަމަ،      ދެމެދު ހުށަހެޅުމާ ބަޖެޓް ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ގައި( ހ)
 އިސްވެރިއަކު  އެންމެ  ހަާވލުވެހުރި  ަގންހިން ެއ އިދާރާއެއް ،ކުރަންވާނީ ޚަރަދެއް އެ

 އެ ވަގުތު  މިނިސްޓަުރ އެކަމަކަށް  އަންގައި، ފޯނުން  ނުވަތަ އަނގަބަހުން  މިނިސްޓަރަށް
 ފޯނުން މިގޮތުން. ބޮޑުނުވާ މިންވަރަކަށެވެ އަދަދަކަށްވުރެ ހުއްދަކުރާ ޚަރަދުކުރުމަށް
ސަރުކާުރ  އަންނަ ޖެހިގެން ޔުން،ލިޔެކި ހުއްދަކުރެވުނުކަމުގެ އެގޮތަށް އަދަދު ހުއްދަކުރެވޭ
 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އޮފީހަކުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ( އް ދޭ) 7 ބަންދު ނޫން

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ
 

 ކުރަންޖެހޭނީ  ޚަރަދު ކުރަްނޖެހޭ  ގުޅިެގން އިޢުލާންކުުރމާ ހާލަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ )ނ(  
 ދައުލަތުގެ  ނިޔާކުރާގޮތުން ވަގުތު ހާލަތާއި. އެއްގޮތަށެވެ  ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ގެދައުލަތު

 އިވަގުތުތަކުގަ ހާލަތްތަކުގައްޔާއި ދަތިވާ ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ
 އެންމެ  ހަވާލުވެހުރި ހިންގަން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ އިދާރާއެއް ގޮތަކަށް އެނޫން

. އެއްގޮތަށެވެ  ހުއްދައާ ދޭ މިނިސްޓަރު އެކަމަށް ގުޅައި މިނިސްޓަރާ ކުއިސްވެރިއަ
 ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ައންނަ ޖެހިގެން ލިޔެކިޔުން، ކަންކަމުގެ ހުއްދަކުރެވޭ މިގޮތުން

 އަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އޮފީހަކުން އެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ދޭއް) 7
 .ނެއެވެފޮނުވަންވާ

 
 

( ބަލިމަޑުކަމެއް ނުރައްާކތެރި ނުވަތަ ކާރިސާއެއް، ޤުދުރަތީ) ނުރައްކަލެއް ކުއްލި )ރ(  
 ހާލަތެއް އެފަދަ އިދާރާތަކުން، ތައްޔާރުވެ ތިބެންޖެހޭ ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް
 ބަހައްޓައި  ސްޓޮކެއް ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރަްނޖެހިދާނެ އެކަމަކަށް ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
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 އިންވެންޓްރީއެއް މި ސްޮޓކްގެ އަދި. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކުރައްކާތެރިކަމާއެ އެތަކެތި
 ދުވަސްވުމުގެ  ބަހައްޓާފައިހުރެ ތެރެއިން  ސްޓޮކްގެ ބަހައްޓާ މިގޮތުން. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ބޭނުންނުކުރެވޭނެތީ  މުއްދަތު ަހމަވެެގން އަދި ސަބަބުންނާއި، ހަލާކުުވމުގެ ސަބަބުންނާއި،
ކުރިޔަށް  އިދާރާއަކުން އެ ،ހޯދުމަށް ތަކެތި ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ އޮންނަ އަހަރު ށްކުރިޔަ
 ގޮތުގެމަތިން އިސްވެ ބުނެވުނު. ހިމަނަންާވނެއެވެ ބަޖެޓުގައި ހުށަހަޅާ އަހަރަށް އޮންނަ

 ވިއްކާލުމަށްފަހު  ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިލެވޭ ކަހަލަ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ
 .ފަންޑަށެވެ ރެވެނިއު  ޑޭޓަޑްކޮންސޮލި  ޖަމާކުރާނީ  ފައިސާލިބޭ 
 

 ބައުވެގެން  ޢިމާރާތެއް: މިާސލަކަށް) ކަންތައްތަކާއި އެނގޭ ވައްތަރުގެ ލަފާކުރަން ކުރިއަށް )ބ(  
 އެހެން  ބޭނުންނުުކރެވޭވަރުވެގެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުން

 ކަންތައްތައް ދުވަސްތަކުގައި ފާއިތުވި( ކަންތައްތަކާއި އްފަދަކަންތަ ހޯދުމުގެ ޢިމާރާތެއް
 ފުރުޞަތު ތަުކރާރުވުމުގެ ހާދިސާއެއް ކުރިން ހިނގާފައިވާ  ބަލައި ހިނގާފައިވާގޮތަށް

 ގުޅިގެން  އުދައެރުމާ ރަށްރަށަށް : މިސާލަކަށް) ކަންތައްތަކަށް ބާވަތުގެ އޮންނަ ބޮޑުކޮށް
 ބައެއް ރަށްރަށުން  ނުވަތަ ކަންކަމަށް، އެފަދަ ޖެހޭނަމަޚަރަދުކުރަން ދައުލަތުން އެކަމަށް
 އެފަދަ ގެންގޮސްދޭންޖެހޭނަމަ  ބޯފެން ދައުލަތުން ެއ ރަށްރަށަށް ގެންހުސްވެ ބޯފެން

 ހިނގާނެ  އެކަންކަމަށް ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ޖެހިދާނެކަމަށް  ޚަރަދުކުރަން ފައިސާ( ކަންކަމަށް
 ފައިސާ  ބަޖެޓުގައި މިގޮތުން. ހިަމނާފައެވެ ގައިބަޖެޓު އޮފީހެއްގެ އޮންނަންވާނީ އެ ޚަރަދު

 ދިމާވި  ކުއްލިއަކަށް އެއީ  އެދޭއެދުން ހޯދުމަށް ފައިސާ  ކަމަކަށް މިފަދަ ނުހިމަނައިއޮވެ
 .ނުބެލެވޭނެއެވެ އެދުނު އެދުމެއްކަމަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހާދިސާއަކަށް
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  1ބާބު 
 ފައިސާ ހޯދުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި އަދި ބެލެހެއްޓުން ، ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި 

 
ރާއްޖޭގަިއ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެއްވެްސ  ،"ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  1.10 ދައުލަތުގެ ފައިސާ 

ފަރާތަކުން ދައުލަތަށްޓަކައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ޓެކްސް، ޗާޖް، ފީ، ޑިއުޓީ، ޖޫިރމަނާ، 
ވަތަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ނުވަތަ ބެހެއްޓިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއަށާއި، ނު

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ލިުޔމަށާއި، ސެކިއުރިޓީޒްއަށާއި، އެހެން ފަރާތަކަށްޓަކައި ނުވަތަ 
ފައިސާއަށާއި، ވަިކ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއަށާއި، ލޯނުގެ 

ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ފައިސާއަށާއި، ހަދިޔާއަށާއި، ލިބޭ ނުވަތަ ލިބެންވާ އިންޓަރެސްޓުެގ 
 ފައިސާއަށެވެ.

 
ދަކުްނ ގަވާއިދައުލަތުގެ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުްނ ބާރު ލިބިެގން ހަދާ  )ހ(  1.17 ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ 

ބޭ ކޮންމެ ފައިސާއަކާއި، ދައުލަތުގެ މިލްކުގައިވާ ބިމެއް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލި
މާރާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ނުވަތަ ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ ކޮންެމ ޢިނުވަތަ 

  ފައިސާއެވެ. ގައި ބުނާ )ށ( މާއްދާގެ ފައިސާއެއްގެ އިތުރުން މި
 

 މިަވނީއެވެ. ތިރީގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުާނ ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ )ށ(  
 

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ  .0   
 

 ދައުލަތަށް ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ  .7   
 

 ދައުލަތަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ  .3   
 

 މިނޫނަްސ އެކި ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ  .1   
 

ދައުލަތަށް ބަލައިގަނެވޭ 
 ފައިސާ

       ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާގެ ޔުނިޓަކީ، ރުފިޔާއެވެ. މި ރުފިޔާ އެކުލެވިގެންވަނީ )ހ(  1.13
 ލާރީގެ މައްޗަށެވެ.  (ސަތޭކަ) 011
 

ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ނޫޓާއި ލާރި މޯލްޑިްވްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  )ށ(  
 ނުވާނެއެވެ. ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކުން ގަބޫލުކޮށްގެން

 
ފައިސާގެ އިތުރުން، ފައިނޭންޝަލް  ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުން ނަގުދު )ނ(  

ކޮންޓްރޯލަރ އާންމުކޮށް ސަރކިއުލަރއަކުން ނުވަަތ ވަިކ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއް 
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ސަރޓިފައިޑް ބޭންކް  ،ދިމާވުމުން ަކނޑައަާޅ އުސޫލުތަކެއްެގ މަތިްނ ބޭންކް ޗެކު
ކްރެޑިޓްކާޑު، ޑެބިޓްކާޑު، ިއލެކްޓްރޯނިކް ބޭންކް  ،ލަރސް ޗެކުޑްރާފްޓް، ޓްރެވެ

ޓްރާންސްފަރ އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރޫމަންޓުން ދެއްކޭ 
 ފައިސާ ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭ 
ކަންތައްތަކުގެ ދަފުތަރު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮފީހަަކށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަ )ހ(  1.11
 މި ދަފުތަރުގައި  .ދަފުތަރެއް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

އެ ފައިސާއެއް ނަގަން ަހމަެޖހުނު ޤާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު ނުވަތަ އެކަމެއް ަހމަޖެުހުނ 
 ރީޚު އެނގެން އޮންަނންވާނެއެވެ.ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި ރިފަރެންސް ނަންބަރާއި ތާ

 
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ދަފުތަރު އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ިމ ގަވާއިދުގެ )ށ(  

MG/RV01  .ެގައި ވާނެއެވ 
 

ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި،   
 ރަސީދު ދިނުން 

ފައިސާ ދެއްިކ ފަރާތަށް ރަސީދު  ،ނަނަމަދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަން )ހ(  1.11
ދޭންވާނެއެވެ. މި ރަސީދު އަތުން ލިޔެފައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެޝިނުްނ 

ރަސީުދ ފޮތްތައް  ،ޕްރިންޓުކޮށްފައިވެސް ދެވިދާނެއެވެ. އަތުން ލިޔެފައި ރަސީުދ ދޭނަމަ
އެވެ. ރަސީދުގައި ހުންނަންވާނީ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ޗާޕުކޮށް ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަާހފަ

 ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހުްނނަންވާނެއެވެ.
 

 ފައިސާ ދެއްކިފަރާތް   .0   
 

 ފައިސާ ދެއްކީ ކޮން ކަމަކަށްކަން   .7   
 

 ފައިސާގެ އަދަދާއި ބާވަތް )ވިޔައަކުރުންނާއި ރަސީދު ލިޔެވޭ ބަހަކުން(  .3   
 

ނުވަތަ  ،ފައިސާ ބަލައިގަތީ ޗެކުންނަމަ ޗެކުގެ ނަންބަރާއި ބޭންކް  .1   
 ފައިސާއިންނަމަ ފައިސާއިންކަން 

 
 ތާރީޚު   .1   

 
 ފައިސާ ބަލައިގަތް މީހާގެ ަނމާއި ސޮއި   .6   

 
 ރަސީދު ނަންބަރު  .2   
އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު )މި ތައްގަނުޑ އޮންނަންވާީނ މި މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ   .2   

 ގޮތަށް(
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 )ށ(  
 

ޔާންކުރާއިރު ތިރީގައިމިވާ ބިލު ނުވަތަ އިންވޮއިސްގައި ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ބަ
  މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.

 
 މީހާގެ ޯކޑު ނަންބަރު  ފައިސާ ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަްނ ނުވަތަ އެ  .0   

 
  ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚު  .7   

 
 ބަލައިގަތް ފައިސާގެ އަދަދު   .3   

 
ހަިއ ބިލު ނުވަތަ އިންވޮއިސްގައި ފައިސާ ބަލައިގަތް އޮފީހުގެ ތައްަގނޑު ޖަ  .1   

ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އޮތް މީހަކު ސޮއިކުރުން. މިގޮތަށް ބިލުން ނުވަަތ 
     ެއ ބިަލކަށް ނުވަތަ  ،އިންވޮއިސުން ފައިާސ ބަލައިގަތް ަކމުގައިވިޔަސް

 އެ އިންވޮއިސަކަށް ރަސީދު ހަދަންވާނެއެވެ.
 ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތް   .1   

 
ހުރިހާ ފޯމެއްގައި ތަރުތީބުން ނަންބަރު  ،މުތައް ޗާޕުކޮށް ފޯ ،ފޯމުފަދަ ތަކެތި ވިއްކާއިރު )ނ(  

   ،ެއ ފޯމުތައް ރަސީދު ނުހަާދ ވިއްކިދާނެއެވެ. އަދި ދުވަސް ިނމުމުން ،ޖެހުމަށްފަހު
ދުވަހު ވިކުުނ ހުރިހާ ފޯމަށް، ކޮންެމ ބާވަތަކުން ލިބުުނ ުޖުމލަ ފައިސާގެ އަދަދު  އެ

 އެނގޭނޭގޮތަށް ރަސީދެއް ހަދަންވާނެއެވެ.
 

ސްޓިކަރ، ޓިކެޓްފަދަ ތަކެތި ޗާޕުކޮށް ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ރަސީދު  )ރ(  
މުިޅ ދުވަހަށް ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކި  ،ވިއްކިދާނެއެވެ. އަދި ދުވަސް ނިމުމުން އިނުހަދަ

 ރަސީދެއް ހަދަންވާނެއެވެ.
 

ީޒ ފައިސާފޮތި، ދިދަފަދަ ސްޓޭމްޕް، ޕޯސްޓުކާޑު، އެއިރޯގްރާމް، ތަފާތު ސުވެނިއަރ ރަމް )ބ(  
މުިޅ ދުވަހަށް ކޮންެމ  ،ވިއްކިދާނެއެވެ. އަދި ދުވަްސ ނިުމމުން އިތަކެތި ރަސީދު ނުހަދަ

 ބާވަތަކަށް ވަކި ރަސީދެއް ހަދަންވާނެއެވެ.
 

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ރަސީދު ހެދުމަށް އޮންަނ ގޮތް ނޫްނ ގޮތަކަށް ވަގުތީ ރަސީދެއް  )ޅ(  
ދެއް ނުވަތަ މިނޫންވެްސ އެހެން ގޮތަަކށް ރަސީދު ހަދައި ނުވަތަ ނުރަސްީމ ރަސީ
 ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 
ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދޫކުރާ ރަސީދުތަކުގެ ކޮޕީ އެއްވެްސ ެގއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށް  )ކ(  

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި 
ކޮޕީ އެއްކޮށް ީހރަސް ޖެުހމަށްފަހު،  ،އަސްލާއި ކުގެވޭ ރަސީދުތަކެންސަލްކުރެ

ތަނެއްގެ ވެރިޔަކު ރަސީދުގައި  ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ
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 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ރަސީދުތައްވެސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ގަނުޑ އޮންނަންވާީނ ތިރީގައިމިވާ ނަމޫނާއާ ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ޖަހާ ތައް )އ(  
 އެއްގޮތަށެވެ.

 
 
 
 

 

 

އެ އޮފީހެއްގެ  ެގ ނަން އޮތް ތަނުގައި ޮއންނަްނވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްނޯޓު: 
 ނަމެވެ.

ސާފައިާވ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނީ ފައިސާ ބަލައިގަތުަމށް ހަމަޖައް )ވ(  
 މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތަޅުލެޭވ ތަނެއްގައި ރައްކާކުރެވިފައެވެ.

 
ލިބޭ ފައިސާ، ޗެކުން 
ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ޒަރީއާއިން ބަލައިގަތުން 

ޗެކުން ނުވަތަ އެކައުންުޓ ކްރެޑިޓްކޮށް ނުވަަތ ޑެބިޓްކޮށް ދަްއކާ ފައިާސ ނުވަތަ  )ހ(  1.16
ގައި ފޮތުއިާސ ބަލައިގަންނާީނ ރަސީދު ހަދައިގެންނެވެ. އަދި ކްރެޑިޓްކާޑުން ދައްކާ ފަ

   ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ގަވާއިދުން  އްލިޔެ ހިސާބުތަ
 

ކްރެޑިޓް ދިވެހި  –ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ޗެކެއް ހުންނަންވާނީ "ނޮޓް ނިގޯޝިއަބަލް  )ށ(  
ކައުންޓުގެ ނަން(" ކްރެޑިޓް )އެ –ސަރުކާރު އެކައުންޓް" ނުވަތަ "ނޮޓް ނިގޯޝިއަބަލް 

 މިހެން ލިޔެ ކްޮރސްކުރެވިފައެވެ.  
 

ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ އަދަދާއި ފައިސާ ލިބުނު އަދަދާ ތަފާތުވިނަމަވެސް ރަސީުދ  )ނ(  
 ހަދަންވާނީ ފައިސާ ލިބުނު އަދަދަށެވެ.

 
 އެކި ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ޕޯސްޓް ޑޭޓަޑް )އަންނަން އޮތް ތާރީޚެއްގެ( ޗެކު ހަވާލުވެ  )ރ(  

 ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.
 

އެކައުންޓުގައި ފައިސާ 
ނެތިގެން އަނބުރާ ލިބޭ 
 ޗެކުގެ ފައިސާ ހޯދުން 

ޗެކެއް ޑިސްއޮނަރިވ )ބޭންކުްނ ގަބޫލުނުކުރި( ކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ިލބުމާއެކު، ެއ ޗެކެްއ  )ހ(  1.12
 އެ ފައިސާއަކާ ބެހޭގޮތުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ،އަވަހަށް ހޯދައި

ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭގޮތަށް ަރޖިސްޓަރީއެއްގަިއ ލިޔެ ރިކޯުޑ 
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
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އެކަްނ ަރނގަޅުކުރުމަށް  ،ޗެކު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުިރ މައްަސލައެއްނަމަ  .0   
 ރާތާ ވަގުތުން ގުޅުން.ފައިސާ ދެއްކި ފަ

 
     މައްސަަލ ދިމާވެފައިވާ ޗެކު ރަނަގޅުކޮށް ނުވަަތ އެ ޗެކުެގ ބަދަލުގައި   .7   

އެ ޗެކު ނުވަތަ އެ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު
 ފައިސާ އަލުން ަޖމާކުރުން. އަދި ިމ މަޢުލޫމާތު ަރޖިސްޓަރީގައި ފުރިހަމަކުރުން.

 
     ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ބަލައިގެންފައިވާ ޗެކެއް، އެ ޗެކު ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުގައި  )ށ(  

އެ އަދަދަށް ފައިސާ ނެތިގެން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާުހރެ ޗެކު އަނބުރާ 
ފައިސާއިްނ ނުަވތަ ބޭންކް ގެރެންޓީ  ެއ ޗެކުގައި އޮތް އަދަދުގެ ނަގުދު ،ލިބިއްޖެނަމަ

ކަކުން، އެކަން ައންގާ ވަގުތުްނ ފެށިގެން ލަސްވެެގން ޖެހިެގން އަްނަނ ޖަހާފައިވާ ޗެ
  ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް  07:11ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 އެ ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ފޮނުިވ ފަރާތާ އަނބުރާ  އެ ޗެކު  ،ފައިސާ ނުލިބިގެން އަނބުާރ ލިބޭ ޗެކު )ނ(  

 އެ ޗެކުން ދެއްކި ފައިާސ އެ އޮފީހަކަށް ލިބުމުްނނެވެ. ،ހަވާލުކުރަންވާނީ
 

       ،ޗެކު ދޫކުރި އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެްނ ޗެކެއް އަނބުރާ ލިބިއްޖެނަމަ )ރ(  
ފައިސާ  ،އެ ޗެކުގައި އޮތް އަދަދުގެ ފައިސާއަކީ ނުލިބޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ބަލައި

ބަލައިގަތް ރަސީދާއި ހިސާބުތަކުން ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ. ިމ ފައިސާ އަލުްނ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  1.11ދުގެ އިވާގަމި  ،ބަލައިގަންނާނީ

 ރަސީދަކުންނެވެ.
 

ހުމާލެްއ އޮވެގެްނ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ އި )ބ(  
އަނބުރާ ލިބުނު ޗެކު ބަލައިގަތް ކަމަކީ ވަކި ތާރީޚަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ 
ޖޫރިމަނާާވ ބާވަތުގެ ކަމެއްކަމަްށ ވެފައި، ޗެކު ައނބުރާ ލިުބނުއިރު އެ ތާރީޚު 

އެ ޗެކުގައި އޮންަނ އަދަދުގެ ނަގުދުފައިސާ ބަލައިގަންނަންވާީނ     ފާއިތުވެފައިވާނަމަ،
 ރިމަނާ ފައިސާާއ އެކުގައެވެ.ޖޫ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިާސ ނުދައްކައިފިނަމަ، ލަސްނުކޮށް ފައިާސ  )ޅ(  
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފުރަތަމަ އެންގި 

އި ފައިސާ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 2ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ިފޔަވަޅު ލަސްނުކޮށް  ،ނުދައްކައިފިނަމަ
 އަޅަންވާނެއެވެ.

 
އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ޗެުކ ދޫކުރި ފަރާތުން ިމ ާމއްދާގެ )ޅ( ގައި  )ކ(  

ސާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޗެކުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ެއކައުންޓުގައި ފައި
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ނެތި ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ، ޯމލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރިވސްއަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  
އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާުހރެ އަނބުރާ ލިބުނު  )އ(  

ދެން އެ ފަރާތުގެ  ،)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުލިބިއްޖެނަމަ 2ޗެކެއްގެ ފައިސާ 
ކެއް ބަލައިގަންނަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބޭންކް ގެރެންޓީ ޗެކެއް ޗެ

 ގެނައުމުންނެވެ.
 

 )ހައެއް( މަސްދުވަްސ ވަްނދެން. 6ޗެކު އަނބުރާ ލިބުނު ފުރަތަމަފަހަރު   .0   
 

 )ބާރަ( މަސްދުވަސް ވަންެދން. 07ޗެކު އަނބުރާ ލިބުނު ދެވަނަފަހަރު   .7   
 

 )ސައުވީސް( މަސްދުވަްސ ވަންދެން. 71ބުރާ ލިބުނު ތިންވަނަފަހަރު ޗެކު އަނ  .3   
ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް  ލިބޭ

 ބެލެހެއްޓުން 
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދުވަހުފޮތުގައި ލިޔެގެން  )ހ(  1.12

ކުްނ ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ހުއްދަކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަ
ދުވަހުންދުވަހަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިކޯޑުކޮށް ލިބޭފައިސާގެ ހިސާބުތަްއ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

އެކަކު ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް   .0   
ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުން ެއ މުވައްޒަފަުކ 

އިގަންނަ ފައިސާގެ ތަފުސީލު ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލައިގަނެވުނު ބަލަ
ފައިސާއާއެކު، އެ ފައިސާ ހަވާލުކުުރމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ މުވައްޒަފަާކ 

 ހަވާލުކުރުން.
 

އެދުވަހަކު ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެްއ ހަވާލުވާ މުވަްއޒަފު ނުވަތަ   .7   
ޝީޓް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި ލިބޭފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ނުވަތަ ދުވަހު

މުވައްޒަފު ލިބޭފައިސާގެ ދުވަހުފޮތުގައި  ނުވަތަ ދުވަހުޝީޓުގައި ލިޔެ  
 ދުވަހުންދުވަހަށް ހިސާބުތައް ނިންމުން.

 
    ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހުފޮތުގައި ނުވަތަ ދުވަހުޝީޓުގައި ލިޔާއިރު،  )ށ(  

ދެއްކި ފަރާތާއި، ދެއްކި އަދަދު އެނގޭނެގޮތަށް ބިލު އެ ފައިސާއެއް ލިބުނު ަކމަކާއި، 
 އެދުވަހެއްގެ ުޖމުލަ ކުރަންވާެނއެވެ. ،ނުވަތަ ރަސީދު ނަންބަރާއެކު ލިޔެ

 
 ލިބޭފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ނުވަތަ ދުވަހުޝީޓުގެ ނަމޫނާއެއް މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  

MG/RV02 .ެގައި ވާނެއެވ 
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ންނަ ފައިސާ ބަލައިގަ
 ބެލެހެއްޓުން 

    މި ގަވާއިދުގެ ،މުވައްޒަފުންގެ ހަވާލުގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ )ހ(  1.15
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައެވެ. 6.21
 

އެ ފައިސާއެއް ދައްކަްނޖެޭހ ފަރާތަކަށް ދައްކާ  ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ )ށ(  
 އެ ފައިސާއެއް ބަލައިގަތް މީހެއްގެ ޒިްނމާގައެވެ. ،ނިމެންދެން ހުންނަންާވނީ

 
ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ޗެކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ގަވާއިދުން ަޖމާނުކޮށް ލަސްުވމުެގ  )ނ(  

މާ ޒިްނމާވާްނ ޖެހޭނީ، އެ ޗެކެްއ ސަބަބުން އެ ޗެކަކަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެކަ 
 ޖަމާކުރުމުގަިއ އިހުމާލުިވ މުވަްއޒަފެކެވެ.

 
ދައުލަތުގެ ތަންތާނގެ ތެރެއިން ތިޖޫރީ ހުންނަ ތަންތާނގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ  )ރ(  

ބަހައްޓަންވާނީ ތިޖޫރީގައެވެ. ތިޖޫރީ ނެތް ތަނެއްގައިނަމަ ފައިސާ ބަހައްޓާނީ  މި 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ނުވަތަ  6.21ގަވާއިދުގެ 

 އެއްޗެއްގައެވެ.
 

ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ވަކި ތަނެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އޮފީސްތަކުގައި އެތަނަށް  )ބ(  
 އާންމުކޮށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އޮންަނންވާނީ ަހމައެކަނި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ 

މުވައްޒަފުންނަށެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ވަގުތުތަކުގައާއި ފައިސާ ބަލައިގަންނަން 
ތައްޔާރު ކުރެވެމުންދާ ވަގުތުތަކުގައާއި ދުވަހުހިސާބު ިނންާމ ަވގުތުތަކުގައި މިބައިގެ 

 ދޮރު ހުންނަންވާނީ ތަޅުލެވިފައެވެ.
 

އިަގންނަ މުވައްޒަފެއްެގ އެ ފައިސާއެއް ބަލަ ،ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ހުންނަންވާނީ )ޅ(  
ހަވާލުގައި، އެ ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެފަރާތެއް ސީދާ ޒިންާމވާގޮތަށް، ހަމައެކަނި 

 އެފަރާތުގެ ހަވާލުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަކަށެވެ.
 

މަސައްކަތުގެގޮތުން ފައިސާއަށް ޒިންމާާވންޖެޭހ މުވަްއަޒފުންނަށް ފައިސާ  )ކ(  
ތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅެވޭނޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ވަސީލަތްތައް ރައްކާ

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
 

ފައިސާއަށް ސީދާ ޒިންމާވާްނޖެހޭ މުވަްއޒަފުންގެ އަތުން ފައިސާ ގެއްލި ނުވަަތ  )އ(  
ޅުތައް ވައްކަންކުރުންފަދަ ކަމެއް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ައޅަންޖެޭހ ރައްކާެތރިކަމުގެ ފިޔަވަ

އަދި މި ފިޔަވަޅުތަކަށް  ،އަދި ކަމާގުޅޭ އިރުޝާދު މުވައްޒަފުންނަށް ދީ ،އަޅައި
ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލަިއ ދޭތެރެދޭތެރެއިން 
ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަުރ ނުވަަތ އޭނާ ަޢއްޔަންކުރާ މީހަުކ 

  ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.
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ށް ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތަ
 ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓު 

 ،ދައުލަތަށް ލިބޭ އެންމެހައި ފައިސާ ބަލައިގަނެ ޖަމާކުރަންވާނީ، ުނވަތަ ބަހައްޓަންވާނީ )ހ(  1.01
ހުޅުވައި ބަލަހައްޓަމުންގެްނދާ ޕަބްލިކް ބޭންކް  މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި

ގެ މަރުކަޒެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ، އެކައުންޓުގައެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއްގައެވެ. އެފަދަ އެކައުންޓެއް 
އޮތް ބޭންކެއްވެސް ނެްތ ރަށެއްގައިނަމަ، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަހަްއޓަންވާނީ، ދައުލަތުގެ 

އަދި ހިންާގ  ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ުހުޅވާ 07މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
އެކައުންޓެއްގައެވެ. އެފަދަ އެކައުންޓެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގަިއ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާީނ 
ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެުކ ބެލެހެއްޓޭނެ ިނޒާމެއްެގ ދަށުން ކަނޑަައާޅ 

 ތަނެއްގައެވެ.
 

  ގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ދައުލަތު )ށ(  
ގެ އިތުރުން އިތުުރ ވަަނ މާއްދާާއ އެއްގޮތަށް ޕަބްލިކް ބޭންްކ އެކައުންޓު 07

ތަކެއްގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހިއްެޖ އެކައުންޓެއް ނުވަތަ އެކައުންޓު
ވާނީ އެ ބަލަހައްޓަން އި ތަކެއް ހުޅުވަހާލަތެއްގައި، އެފަދަ އެކައުންޓެއް ނުވަތަ އެކައުންޓު

 ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ސޫލާ އުއިމާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ
 

މާލޭގައި ހިނގަުމންދާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް  )ނ(  
 ވެ.ގައި ވާނެއެ MG/RV03 ފައިސާ ޖަމާކުރާ ޯފމުގެ ަނމޫނާއެއް މި ގަވާއިދުގެ 

 
އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުން ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްްސ މެދުވެރިކޮށް ޕަބްލިކް  )ރ(  

 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިާސ ޓްރާންސްފަރކުރާ ފޯމުެގ ނަޫމާނ  ިމ ގަވާއިދުެގ 
MG/RV04 ިވާނެއެވެ. ގައ 

 
ފައިސާ ބަލައިގަންނަ 
 ތަންތާނގައި އާންމު 
 އެންގުން ބެހެއްޓުން 

ވަަނ  1.11މި ގަވާއިދުގެ ، އެކިއެކި ކަންކަމަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާ ބަލައިގަންާނނެ ވަގުތާއި  1.00
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސީދު ދޫކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގިރޭސިބަހުްނ 

 އެތަނެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަްނވާނެއެވެ. ލިޔެ އާންމުކޮށް ފެންނާނެގޮތަށް
 

ފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއް 
ތަނަށް ގެންދިޔުމާއި 

 ގެނައުން 

ނަގުދުފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމަކީ ރިސްކުބޮޑު ކަމަކަށްވާތީ، ފައިސާ  )ހ(  1.07
 އެކައުންޓުން އަނެްއ ެއކައުންޓަށް ފައިސާ ގެންދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް 

ޓްރާންސްފަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެހެން އޮތްަނމަ ފައިސާ ފޮނުވަންވާނީ ބޭންކް 
 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޢަމަލުކުރެވެން ނެތް ާހލަތްތަކުގައި ފައިސާ  )ށ(  

މުމަގުްނ އެއްތަނުން އަނެްއ ތަނަށް ކަނުޑމަގުންނާިއ ވައިެގމަގުންނާިއ އަދި އެއްގަ
ގެންދާއިރު ގެންދަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް 

 އަޅައިގެންނެވެ.
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    ފައިސާ ގެންދާ ތަނަކަށް ގެންގޮސް ހަވާލުކުރަްނޖެޭހ ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވެންދެން  )ނ(  

ތުރު އެހެން ކަމަާކ އެ ފައިސާއާ ހަވާލުވެގެން ހުރި މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އި 
 މަޝްޣޫލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 
ބޭންކުން ފައިސާ ނަގަްނ ނުވަތަ ބޭންކަށް ފައިާސ ޖަމާކުރަްނ ދާއިރު، ބޭންކަށް ދާ  )ރ(  

 މުވައްޒަފާއެކު އޮފީހުގެ އިތުރު މުވައްޒަފެއް ެގންދަންވާނެއެވެ.
 

ުރ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ އެއްތަނުްނ އަނެްއ ތަނަށް ގެންދާއި )ބ(  
 ،ފައިސާ ނުގެންދެވޭނެކަމަްށ އެ ޒިންާމ އުފުލަްނޖެހޭ މުވައްޒަަފކަށް ފެނިއްޖެނަމަ

މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިަސރުގެ ލަފާގެ މަތިްނ 
 ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ސިފައިންގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

 
ންނަ ފައިސާއާ ހަވާލުވެ ހު

މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެންނުވާނެ 
 ކަންތައްތައް

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ެއ ފައިސާއެްއ ހަވާލުވެހުރި ުމވައްޒަފެއްގެ އަމިއްަލ  )ހ(  1.03
ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެހެން ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް 

 ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
 

ތެއްގަިއ އެއްވެްސ ފަރާތެއްގެ ޗެކެއް )ެއ މުވަްއޒަފެއްގެ އަމިއްަލ ޗެކެްއ އެއްވެސް ހާލަ )ށ(  
 ތަނެއްގައި ހުންަނ ނަގުދުފައިސާއާ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކަމުގައިވީނަމަވެސް( އެ 

 
އޮފީހެއްގައި  ދައުލަތުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ 
 ފައިސާ ނުބެހެއްޓުން 

ވަތަ ސްޓްރޯންގ ރޫމެއްގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ފައިާސ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި ނު )ހ(  1.01
ރައްކާކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ 

 ޗެކެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާ ވާީނ  )ށ(  
 ލަތުގެ ފައިސާކަމުގައެވެ.ދައު
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް 
 ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރުން 

     އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭާހ ވަގުތު ޮއއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ،  ދައުލަތުގެ  )ހ(  1.01
އެ ފައިސާއެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސާއެއް ޖަމާކުރަްނޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް 

 ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
 

ހިސާބު  ލިބުނުވަރު ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް އެކި ކަންކަމަށް ލިބޭ ފައިސާ، )ށ(  
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
ކޮންމެ ދުވަހަކު ފައިސާ ަޖމާކުރުމަީކ ދަތިކަމަކަށްވެފައި، އަދި ޖަމާނުކޮށް ބެހެއްޓޭ  )ނ(  

ހަރު ފައިސާ ދުވާލަކު އެއްފަ ،ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓޭނަމަ
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 ޖަމާނުކޮށް ބެހެއްޓޭނީ އެއޮފީހެއްގެ ފައިނޭންްސ އެގްޒެކެޓިވްގެ ހުްއދަ ލިބިގެންނެވެ.
 

ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރާއިރު، ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޭޝްފޮތުގައި ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ  )ރ(  
ސާގެ ފައިސާގެ އަދަދުތައް އެއްކޮށް، ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލައާިއ ައތުގައިހުރި ފައި

ޖުމުލަ ދިމާކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ިހސާބު ދިމާކުރި ގޮތް ލިޔުމުން ފެންނަްނ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
 ،ކޮންމެ މުވަްއޒަފެއްގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ކޭޝްފޮތުގެ ބާކީއާ ދިމާވޭތޯ ބަލައި )ބ(  

 އަދަދު ހަމައަށް ބޭންކަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. ލިބުނު
 

ބަލައިގަނެ ަރސީދު ހަދައި ކޭޝްފޮތަށް އަރުވައި ބޭންކަށް ޖަމާކުރަްނ ޖެހިފައިާވ ފައިސާ  )ޅ(  
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް 

 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ނޫނީ ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ންކުން ބަލައިގަތްކަމުގެ ބޭންކް ތައްގަނޑު ބޭންކަށް ޖަމާކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޭ )ކ(  

ޖަހާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ސްލިޕެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި ޖަމާކުރެވުުނ 
 ތަރުތީބުން މި ލިޔުން ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފެއްެގ ގޮތުގައި ނުވަތަ ަކލެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ަވޒީފާގެ  )އ(  

      ސްއޫލިއްޔަތު ަހމަޖެހިފަިއ ނެތް މުވައްޒަފަުކ ފައިސާ ބަލައިގަތްނަމަވެސް، މަ
އެ މުވައްޒަފަުކ ބަލައިގަތް ފައިސާއަކަށް، ފައިސާ ބަލައިގަތް ުމވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 

 ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާއާިއ މަސްއޫލިއްޔަތު ެއ މުވައްޒަފަކު އުފުލަްނޖެޭހނެއެވެ.
 

ށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަ
ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ބޭންކަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ 
 ބޭންކް ބާކީ ބެލެހެއްޓުން 

މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭންކަކަށް ފައިސާ  )ހ(  1.06
 ،އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި  ،ޖަމާކޮށްފިނަމަ

ގައި ހިސާބުތައް ނުވަތަ ޮކމްޕިއުޓަރ ޝީޓު ލިޔެގެން ގައިބާކީ ފޮތު އެކައުންޓު
ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ބަލަހައްޓަމުން  MG/RV05 ހިސާބުތައްެއ  ހިމަނައިގެން،

  ގެންދަންވާނެއެވެ. 
 

 ކޮންމެ މަހެއް ިނމުމުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުން ދައްކާ  )ށ(  
ބާކީއާއި އޮފީހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ބާކީއަކީ ރަނގަުޅ ހިސާބުތަކެއްކަން 
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަުރ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ގެނުވަިއ 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

މަންޓްގައިވާ ގޮތުން، ެގ ރިކޮންސިލިއޭޝަްނ ސްޓޭޓުކޮންމެ މަހެއް ފެށުމާއެކު، ކުރީމަހު )ނ(  
އަިދ  ހިމަނަިއ، ޖެޭހ އަދަދުތައްގައި ިހމަނަން ބޭންކް އެކައުންޓު ބަލަހައްޓާ ފޮތު

ބޭންކް އެަކއުންޓުގެ ހިސާބުތައް   އުނިކޮށްޖެހޭ އަދަދުތައް އުނިކުރަންއެކައުންޓުން 
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 ދިމާކުރަންވާނެއެވެ.
 

އުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް މާލޭގައި ހިނގަުމންދާ ދަ )ރ(  
ހިނގާ މަހުެގ  ،ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ިހސާބު ދިމާކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ިހސާބު

އޮފީސްތަކަށް  ސުންިމނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭން ވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިްނ )ފަނަރަ(  01
އެ މަޢުޫލމާތު    ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް  ފޮނުވުމުން ނުވަތަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުން ރިކޮންސައިލްކޮށް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ތަންތާނގައި ހިނަގމުންދާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން  ހެން މާލެ ފިޔަވައި އެހެނި )ބ(  
އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބު ތަކުގައި ހުޅުވައިގެން ބަލަހައްޓާ ބޭންކު

ދިމާކުރުމަށްޓަކައި މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭންކުތަކުން މަުޢލޫމާތު ހޯދައިގެން 
 ރިކޮންސައިލްކޮށް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ 

ކޭޝްފްލޯ ތައްޔާރުކޮށް 
 ހުށަހެޅުން 

 އޮފީހަކުންވެސް  ޮކންމެ  ަޖމާކުރަްނޖެހޭ ފައިސާ  ާއމްދަނީ ށްފަންޑަ ރެވެނިއު  ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް   1.02
 .ހުށަހަަޅންާވނެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ

 

ކުރިޔަށް އޮތް މާލީއަހަރަށް، ާއމްދަނީ އައިޓަމްތައް ވަކިްނ އެނގޭޭނހެން ތަފުސީލާއެކު،  )ހ(  
 އަންގާ ގޮތެއްެގމަތިން ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް. މިނިސްޓަރު

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  01ކޮންމެ މީލާދީ ަމހެއްގެ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  )ށ(  
ވޭތުވެދިޔަ މަހު ލިބުުނ ފައިސާެގ އަދަދާއި، ލަފާކުރާ އާްމދަނީގެ އެންމެފަހުެގ 

 ސްޓޭޓްމަންޓް.
 

 )ނ(  
 

 ބޭނުންވެގެން އަންާގ އެހެނިހެްނ މަުޢލޫމާތު. ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 
 ހަދާ ބިލު 

ދައްކާގޮތަށް، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތައް ފިޔަވައި،  ފަހުން އަގު ،ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް )ހ(  1.02
 ކުުރމަށް އެކަމެއް ތަ ޚިދުމަތް ދޭނަަމ،އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތަކެތި ދޭނަމަ ނުވަ

 އަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި  ފަހުން އަގުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް އެ އޮފީހެއްގައި ރަޖިސްޓަީރ  ދޭތަކެތި ދައްކާގޮތަށް،

 ކުރަންވާނެއެވެ.
 

 ،ހަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ދީފިނަމަދައުލަތުގެ އޮފީ )ށ(  
އެފަރާތަކަށް އެތަކެތި ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ލިބުނުކަމަށް އެތަކެތި ނުވަތަ ެއ ޚިދުމަތް 

 ލިބުނުފަރާތުގެ ސޮއި ވަގުތުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

ތް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުްނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަ )ނ(  
 ނުވަތަ ސޮއި ލިބުމުްނ ލަސްނުކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތަށް ބިލު ހަދަންވާނެއެވެ.
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ސޮއިކުރަންވާީނ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހަދާ ބިލު ނުވަތަ އިންވޮއިސްަގއި )ރ(  

 ވެ.މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ހަަމޖައްސާ މުވަްއޒަފުންނެ
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތް ނިމެުމންދާވަރަކުން ނުވަތަ  )ބ(  
 ޚިދުމަތްދީ ނިމުމުން ކަނޑަައޅާފައިވާ އުސޫލަކުްނ ބިލު ހަދަންވާނެެއވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހަދާ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކަްނ ކަނޑައަާޅ މުއްދަތުގައި ފައިސާ  )ޅ(  

ބިުލ ހަާދއިރު ބިލުގައި އެކަްނ  ،ކައިގެން ޖޫރިަމނާއެއް ނަގާގޮތަްށ ހަަމޖައްސާަނމަނުދައް
 އެނގޭގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ހަދާ ބިލުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި  )ކ(  

ޖޫިރމަނާވާގޮތަށް ެއ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްަފހު  ،މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފަިއ އޮތްނަމަވެސް
މިނިސްޓްރީ އޮްފ ބިލު ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް ހަަމޖައްސާީނ 

އަށް ލިޔެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެގޮތަށް ފިނޭންސް
 ހަމަޖެހިގެންނެވެ.

 
ެއ ބިލުގެ ނަކަލެއްކަން  ،ގެއްލިއްޖެަނމަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރީގައި ބިލުގެ އަސްލު  )އ(  

އެނގޭގޮތަށް ބިލެއް ހަދައިދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަދާ ބިލުގެ ކޮީޕގައި ބިލުގެ އަސްުލ 
ބިލުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ޮއންަނ  ،ގެއްލިގެން ނަކަލެްއ ހަދައިދީފައިވާކަމަށް ލިޔެ

 މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
 

ށް ލިޔެވިގެން ނުވަތަ އެެހންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބިލު ބާޠިލުކުރަްނ ބިލެއް ނުބައިކޮ )ވ(  
 ،ޖެހިއްޖެަނމަ، ބިލުގެ ައސްލާއި ކޮޕީއާއެކު ހީރަްސޖަހައި، ބާޠިުލކުރި ސަބަބު ލިޔެ

 ވެރިޔަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
 

ުމ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުެގ މުއްަދތު ކަމުގަިއ އާން )މ(  
 )ާސދަ( ދުވަހެވެ. 01ގޮތެއްގައި ޖަހަންވާނީ ބިލު ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 
       ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހަދާ ބިލުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  )ފ(  

 މި ރަިޖސްޓަރީގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުްނނަންވާނެއެވެ.
 ުބިލު ނަންބަރ 
 ުބިލުގެ ތާރީޚ 
 ިލުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ބ 
 ްބިލު ހެދުނު ފަރާތ 
  ުބިލު ހަވާލުކުރި ތާރީޚ 
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 ުފައިސާ ދައްކަންވާ ތާރީޚ 
  ުފައިސާދެއްކި ތާރީޚ 

 
ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ފައިސާ 

 ހޯދުން 
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް  )ހ(  1.05

އްޔަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިާސ ދީފައިވާ ތަނެއްގެ ކު
)އެކެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0އެކަމެއް ނިުމނު ދުވަހުން ފެށިގެން ަލސްވެގެން 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  )ށ(  
ފައި އޮންނަ ފައިސާ ހޯދަންވާނީ ޖޫިރމަނާ ވެފައިވާނަމަ، ޖޫރިމަނާވާގޮތަށް ކަނޑައެޅި

 ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ޖޫރިމަނާާއ އެކުގައެވެ. 
 
 
 

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 
ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބި 
ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮންެމ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކޮްނމެ އޮފީހަކުން ނުވަަތ ފައިސާ ަބލައިގަންނަ  )ހ(  1.71
 ތަނަކުންވެސް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ިހސާބު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެްއ މާފުކުރުމަްށ ނުަވތަ ނުނަގާގޮތަށް  )ށ( 

އެގޮތަށް ަހމަޖަްއސާ ފައިސާެގ ހިސާުބ އެ ޮއފީހެއްގައި ލިޔެވިފައި  ހަމަޖައްސައިފިނަަމ،
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ށް ލިބެންޖެހޭ ދައުލަތަ

ފައިސާ ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅު 
އެޅުމާއި ޝަރީޢަތަށް 

 ފޮނުވުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު  )ހ(  1.70
 އަޅަންވާނެއެވެ.

 
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް   .0  

 ކަތްކުރުން.މަސައް
 

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ފައިާސ ުނލިބިއްޖެނަމަ،   .7   
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ަހނދާންކޮށްދީ، ފައިސާ  2

 ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް ލިޔުން ފޮނުވުން.
 

ތުވިއިރުވެސް ފައިސާ ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ މުއްދަތު ފާއި 7މި މާއްދާގެ   .3   
 ،)ހަތެއް( ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު 2ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު 

 އެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިޔުމަކުން ެއންގުން.
 

ވަަނ ނަންބަރުގައިާވ ގޮތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުންެވސް ފައިާސ  3މި މާއްދާގެ   .1   
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މުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ހޯދު
 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.

 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިާސ ހޯދުމުގެ މައްސަަލ  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން، ޝަރީޢަތުން އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުންވެސް ފައިާސ 
ސްޓަރަށް ހުށަަހޅައިގެން ެއ ފަިއސާއާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ެއ މައްަސލަ މިނި ،ނުދައްކާނަމަ

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 
 ފައިސާ

މިނިސްޓްރީ އޮްފ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ  )ހ(  1.77
ރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޕަބްލިކް އަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަފިނޭންސް

 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި  )ށ(  
ފުރަންޖެހޭ ފޯމުގެ އިތުރަށް، ޖަމާކުާރ ފައިސާގެ ތަފުސީުލ )ބައިތަކަށް ބެހިފައިވާ 

 ،ކޮޕީ)އެކެއް(  0އަސްލާއި )އެކެއް(  0ށްފައިވާ ފޯމެއްގެ ގޮތަށް( ބަޔާންކޮ
ފައިސާއާއެކު މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ިމ ފޯމުެގ 
އަސްލާއި ކޮޕީގައި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ސޮއިުކރުވައި، ތައްގަނޑު 

 ގެންނަްނވާނެއެވެ. ފައިާސ ދެއްކި އޮފީހަށް ،ޖެއްސުމަށްފަހު، ފޯމުެގ އަސްލު
 

އާމްދަނީގެ ފައިސާ މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކާއިރު ހުށަހަޅަންޖެޭހ  )ނ(  
"އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ަޖމާކުރާ ފޯުމ" ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ިމ 

 ގައި ވާނެއެވެ.   MG/RV03 ގަވާއިދުގެ
 

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ  )ރ(  
އޮތޯރިޓީއަށް ފައިސާ ޖަމާކުާރ އޮފީސްތަކުން، ޕަބްލިްކ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ 
ޖަމާކުރާ ފޯމު ގައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ޖަމާކުރާީނ 

 ރިޓީއަށެވެ.މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯ
 

އަތޮޅުތަކުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާ  )ބ(  
އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމުގައި، "އަތޮުޅ ތެރެއިން ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް 

ގައިވާ MG/RV04 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާ ފޯުމ" 
ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ 
    ޓްރާންސްފަރކުރާނީއެވެ. މި ފޯުމ ތައްޔާރުކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާއިރު، 
އެ އޮފީހެއްގެ ހަވާލުގަިއ ުހންަނ އެހެނިހެްނ އޮފީސްތަކުގެ ފައިާސ 

ރުމުގައި، ކޮންމެ ތަނަކަށް ވަިކ ފޯމެއް ތައްޔާުރކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޓްރާންސްފަރކު
ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާނީ އެތަނެއްގެ ާއމްދަނީއަށް އެ ަފއިސާއެއް ވަންނާެނ 



48 
 

 ގޮތުގެމަތިން އެތަނަކާ ގުޅައިގެން ޯކޑުތައް ސާފުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 

ކައުންޓް" އަްށ ޓްރާންސްފަރކުރާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން "ޕަބްލިކް ބޭންްކ އެ )ޅ(  
 ފައިސާގެ "ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ފައިސާެގ ޓްރާންސްފަރ ފޯމުެގ ަރޖިސްޓަރ" އެްއ 

MG/RV06.ެގައި ނަމޫނާ ާއ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވ 
 

ލިބި ޖަމާނުކުރެިވ  އޭެގ ކުރީަގއި ،ަވނަ ދުވަުހ ލިބޭ ފައިސާއާއި 30ޑިސެންބަރުމަހުެގ  )ކ(  
ހުރި ފައިސާ، އެދުވަހު ެއ ފައިސާއެއް ަޖމާކުރަންެޖހޭ އެކައުންޓަކަށް 

 ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
 

     ަވނަ ދުވަހަީކ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، ދެން ހުޅުޭވ ދުވަހު 30ޑިސެންބަރުމަހުެގ  )އ(  
 މި މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 
 

 ލަތުގެ އާމްދަނީ ދައު
ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި 
 ބޭނުންކުރާ ކޯޑުތައް 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ހިސާބުތައް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ބަލަހައްޓަމުްނ   1.73
މިނިސްޓްީރ އޮފް ގެންދިޔުމުގައި އާމްދަނީ ފައިސާގެ ޯކޑުތައް ބަލަހައްޓަމުްނ ގެްނދަންވާނީ، 

 އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. ސުންފިނޭން
 

ފޮތް، މަޖައްލާ، ޓިކެޓުފަދަ 
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ 

 ފައިސާ

ދައުލަތުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފޮތް، މަޖައްލާ، ޓިކެޓު ވިއްކައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ  )ހ(  1.71
ސާއަށް އެހެްނ ގޮތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ާއމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުްނ ފިޔަވައި ެއ ފައި

އަށް ލިޔެ އެކަމަްށ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގޮތެއް ހަދަންވާނީ 
 ހޯދައިގެންނެވެ.

 
ގަިއ ބުނެފައިވާފަދަ ކަންތައްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ފޮތްތަކާއި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

ނީ، ެއ ހިސާބުތަްއ ފަހުން ޗެކުކުރެވޭނޭ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައި ހުންނަންވާ
ގޮތަކަށެވެ. )މިސާލު: މައުރަޒަކަށް ނުވަތަ އެންޓަރޓެއިންމަންްޓ ޝޯއަކަށް، ނުވަތަ 
ކުޅިވަރު މުބާރާތަކަށް ވިއްކާ ޓިކެޓު އޮންނަންވާީނ ދެބަޔަކަށް ނުވަތަ ތިންބަޔަކަށެވެ. 

އި ތަނުގައި ރައްކާކޮށްފައި އޭގެ ތެރެއިން އެއްބައި )ކައުންޓަރފޮއިލް( ޗެކުކުރުމަށްޓަކަ
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.(

 
ދާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް މި  )ނ(  

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

މިފަދަ ކަންތައްތަކާބެހޭ ހިސާބުފޮތްތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަްލ ލަފާދޭ  )ރ(  
 ގޮތަކަށެވެ.
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ލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށް ގަޑީ 
 ލިބޭ ފައިސާ 

މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި، ޖޫރިަމނާއާއި، އަދި އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތުން ކުރެވޭ  )ހ(  1.71
ޖޫރިމަނާއަށް ލިޭބ ފައިސާވެްސ ބަލާނީ ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީއަށް ލިބޭ ފައިސާެގ 

 ގޮތުގައެވެ.
 

ްނޖެހޭ ފައިސާ، ޖޫރިމަނާކުރި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާިއ ޖޫިރމަނާއަށް ނަގަ )ށ(  
 ގަޑިޖެހުނު މަހުގެ މުސާަރ ދޭއިރު މުސާރައިްނ ކަނޑަންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދަންޖެހޭ ަގޑީލާރިއާއި ޖޫިރމަނާފަދަ ފައިސާއެއް  )ނ(  

ކިވެގެން ނުހޯދައި އޮއްވައި އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ މުވަްއޒަފު ަވޒީފާއިން ވަ
     އޭނާއަށް މުސާރަ ދޭއިރު މުސާރަ ދިނުާމ ހަވާލުވެހުރި މުަވއްޒަފުގެ އިހުމާލުްނ 
އެ ފައިސާ ނުހޯދި އޮވެްއޖެނަމަ، އެ ފައިސާއެްއ ދައްކަންޖެޭހނީ މުސާަރ ދިނުާމ 

 ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެ.
 
 

ހުމާލުވެގެން ކުރާ އި
 ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުން 

 ،ހުއްދަ ޫނން ޢަަމލެއް ކޮށްގެްނ ނުވަތަ އިުހމާލުވެގެްނ ކުރެވޭ ޖޫރިަމނާއެއް މުވައްޒަފަކު )ހ(  1.76
އެ ޖޫރިމަާނ ކުރެވުނުކަްނ އެމީހަކަށް އަންގައި، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނިންާމ 

 ގޮތެއްގެމަތިން އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ.
 

ލާނީ އާމްދަނީ ފައިސާެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުން ނަާގ ފައިސާވެްސ ބަ )ށ(  
މުވައްޒަފެއްގެ އިުހމާލުން ެއހެން ފަރާތަކަށް ޖޫރިމަނާެގ ގޮތުގައި  ،ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްނަމަ ެއ މުވަްއޒަފެއްގެ އަތުން ިމ ާމއްދާގެ )ނ( ގައިވާ 
ރާތަކަށް ގޮތުގެމަތިން އެ ފައިސާ ހޯދައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ޖަމާކުާރނީއެވެ. އެފަ

 ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިަމނާ ދެއްކުމަށް ޚަރަދުކުރާނީ އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެުޓންނެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ މުވައްޒަފަުކ އިހުާމލުވެގެްނ ޖޫރިމަނާެގ ގޮތުގައި  )ނ(  
   ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯުދމަށް ފެންނަ ގޮތެއް 

އަށް ުހށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއޮފީހަކުން ނިންުމމަށްފަހު  އެ
 ގޮތެއްގެމަތިން އެ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

 
އާމްދަނީ ފައިސާ 

 ރިފަންޑްކުރުން 
ީވ އާމްދަީނ ފައިސާއެއް ރިފަންޑެްއ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި މެނު )ހ(  1.72

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 

ބަލައިގަނެވޭ އާމްދަީނ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނަކުްނ ނުވަަތ ޤާނޫނެއްެގ ބާރު ލިބިގެްނ   .0   
އެ  ،ހެދޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއަަކށްވެފައި

 ސާ އަނބުރާ ދޭންެޖހުން.ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ފައި
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 ނަގަން ނުޖެޭހ ފައިސާއެއް ނެުގމުގެ ސަބަބުން ރިފަންްޑ ދޭންޖެހުން.  .7   
 

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ލިޔުމަކުްނ ދޭ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން   .3   
 ދޭންޖެހޭ އެހެނިހެްނ ރިފަންޑް ދިނުމަށް.

 
ފީހެއްގެ މާލީޒިންމާާދރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ރިފަންޑް ފައިސާ ދިނުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ، އެ އޮ )ށ(  

މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅައި، ލިޔުމަުކން ހުއްދަދޭ މުވައްޒަފަކަށެވެ. އަދި މިފަދަ 
 ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތައް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 
އެަކމަކާގުޅޭ ާއްމދަނީ ކޯޑަކަށް ނުވަތަ އާމްދަނީ ފައިސާއިން ދޭ ރިފަންޑް ވައްދަންވާނީ،  )ނ(  

އެ ފައިސާ ދިނުމަްށ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ އަންާގ ބަެޖޓް ކޯޑަކަށެވެ. ކުރީ 
އަހަރެއްގެ އާމްދަނީން ދޭ ރިފަންޑެއް ވައްދާނީ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ލިޔުމަކުން 

 ބަޔާންކުރާ އެކައުންޓަކަށެވެ.
ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

 ސާފައި
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ  )ހ(  1.72

 ބަލައިގަންނަންވާނީ މޯްލޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގަބޫލުކުރާ ބޭރުފައިސާއަކުންނެވެ.
 

ެއ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ، )ށ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2އިސާއެއް ލިބުމާއެކު ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފަ

އަށް އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ަޖމާކުރަންވާީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 އެކައުންޓަކަށެވެ. ކަނޑައަޅާ  ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން އެކައުންޓަށް ަޖމާކުރުމަްށ ފައިސާ ފޮނުވާއިރު  )ނ(  

 ފޮނުވާނީ އެ ފައިސާއަކާ ބެހޭ އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާާތ އެކުގައެވެ.
 

 ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތް  .0   
 

 ފައިސާ ދިން ފަރާތް   .7   
 

 ފައިސާގެ އަދަދާއި ބާވަތް   .3   
 

 ން ފައިސާ ލިބުނު ބޭނު  .1   
 

 ޖަމާކުރަން ބޭނުންާވ އެކައުންޓު ނަންބަރު   .1   
 

 އޭގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު  ،އެގްރީމެންޓެއް ނުވަތަ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ދަށުންނަމަ  .6   
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ިހންގާ ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ ރާއްޭޖގައި ވަޒީފާ އަދާކުާރ  )ރ(  
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ވަކި ފަންޑަކަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ބިދޭސީއަކު ވަކި ކަމަކަށް ނުވަތަ 
މިފަދަ ފައިސާވެްސ  ،ފައިސާ މި މާއްދާގެ )ށ( އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ނަމަވެސް

ޖަމާކުރަންެޖހޭ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ފަދަ  ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ސްޮކލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް، ޓްރޭނިންގކޯސްބޭރުގެ އެހީ )ބ(  

ކަންތައްތަކަށް އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި، އެކިއެކި ޖަލްސާއާިއ 
ސެމިނަރފަދަ ތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭރުގެ އެހީގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޚަރަދުގެ 

ލަސްވެގެްނ ަސރުކާރު ބަންދު ނޫްނ  ހިސާބު އެ ކޯހެްއ ނުވަަތ އެ ޖަލްސާއެްއ ނިމޭތާ 
 އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  01
 

ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 
 ތަކެތި

ވެގެން ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ތަކެތި، އެ އެއްޗެއް ލިބޭތާ ލަސް  1.75
މިނިސްޓްރީ އޮފް )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެއްޗެއްގެ އަގާއެކު، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު  01

އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ބޭރުގެ އެހީގައި ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކާއި ހިންާގ ފިނޭންސް
ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާުތ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހޯދާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ މަުޢލޫމާތު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  1.72މި ގަވާއިދުގެ  ،ފޮނުވާއިރު
 

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން 
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

 ލިބެންވާ ފައިސާ 

 ކުން ލިބެންވާ ފައިސާއެއްވާނަމަ ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކުން ފެށިގެްނ ދައުލަތަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަ  1.31
    އެ ފައިސާއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، ެއ ފައިސާއަކާ ބެހޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ 

 އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ފް ފިނޭންސްމިިނސްޓްރީ އޮވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު  1.72
 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ 
 އެހީގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމަކަްށ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް އަމިއްަލ ފަރާތަކުން  )ހ(  1.30
ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފިނަމަ، އެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަާކ ބެހޭ އެކައުންޓަށް 

ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ގައިާވ މަޢުލޫމާުތ  1.72މަށްޓަކައި ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަމާކުރު
އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ފަންޑު އެކައުންޓުތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ޖަމާކުރަންެޖހޭ ފައިސާއެއް ނުިހމެނެއެވެ.
 

ގެ އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމަކަްށ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް އަމިއްަލ ފަރާތަކުން ދައުލަތު )ށ(  
ތަކެތީގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަަމ، ލިބުުނ ތަކެތި އެކަީށގެންވާ ތަނެއްގައި 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  2ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަހައްޓައި، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
 އަށް އަންގަންވާެނއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްތަކެތި ލިބުނުކަން  އެ
 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ  )ނ(  
ފަރާތަކުން ހިންގާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ައމިއްލަ ފަރާތަކުން ދޭން ބޭނުންވާ އެއްޗެްއ 

އެ ފައިސާ ެއ އޮފީހަކަށް ބަލައިގަނެ ރަސީދެއް  ،ކަމުގައިވިޔަސްގަތުމަށް ފައިސާ ދިން
ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އެ ފައިސާއާ އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ހަާވލުވެ ތަކެތި ގަނެދީ 
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 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 

ޚައިރާތުފޮށި ބެހެއްޓުމާއި، 
 އެ ފޮށި ހުޅުވުން 

ޓެއް ބަހައްޓަންވާނީ، އެ އޮފީހަކުން ފޮށް  ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން ޚައިރާތު )ހ(  1.37
ހަމަޖައްާސ ގޮތެއްގެމަތިްނ އެީއ ކޮންކަމަާކ ގުޅިެގން ބަހައްާޓ ފޮށްޓެއްކަމާއި، ެއ ފޮށި 

އަދި އެކަމުގައި އުޅޭނެ ފަރާތްތައް އެ އޮފީހެއްގައި  ،ބެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމާއި، މަޤުޞަދު
 ލުމަށް ފައިސާ  އިރާތުރީކޮށްގެން ހާމަކަންބޮުޑ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. ޚަރަޖިސްޓަ

  އެފަދަ ފޮށި ހުޅުވަންވާނީ،  ،ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފޮށިފޮށިން ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި
 މުވައްޒަފުންނާއި، އޮފީހުގެ ވެރިޔެއްގެ ހާޒިުރގައެވެ. 7އެ އޮފީހުގެ އިސް 

ިރ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފޮށި ހުޅުވާއިުރ ހުންަނ ފައިސާ ގުނައި، ހު )ށ(  
ިމ   އަދަދު އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަިކ ފޮތެއްގައި ނުވަތަ ޝީޓެއްގައި ލިޔެ، 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެވުުނ ފަރާތްތަކުން އެ ފޮތުގައި ނުވަތަ ޝީޓުގައި 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 
ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮށި ހުޅުވާއިރު ހުންނަ ފައިސާ ގަވާއިދު )ނ(  

 އޮފީހަށް ބަލައިގަނެ، ރަސީދެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
 

ކޮން ފައިސާއެއްކަން 
ނޭނގި ދައުލަތަށް ލިބޭ 
ފައިސާ ސަސްޕެންސް 
 އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން 

ކޮން ކަމަކަށް ލިބުނު ކޮްނ ފައިސާއެއްކަން އަދި ެއ ފައިސާެއއް ފޮނުވި ބޭނުމެްއ  )ހ(  1.33
ސް މަޢުލޫމާތަކާ ުނލައި ލިބޭ ފައިސާ ނުވަތަ މަޤުޞަދެއް ސާފުނުވާގޮތަށް އެއްވެ

އެތަނަކަށް ގަވާއިދުން ބަލައިގަނެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަްސ 
"ރިސިޕްޓްސް އިން ސަސްޕެންްސ" ގެ ަނމުގައި ޖާނަލް އެކައުންެޓއް ނުވަތަ އައިޓަމެއް 

ދަންވާނެއެވެ. އެ އައިޓަމަކަށް އެ ފައިސާ ވައް އެ އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ ،އުފައްދައި
 ،އެ ފައިސާއަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،އަދި މިފަދަ ފައިސާއެއް ލިބުމާއެކު

އެ ފައިސާ "ރިސިޕްޓްސް އިން ސަސްޕެންސް" އެކައުންޓުން ނަގައި، އެ ފައިސާ 
 ވައްދަންޖެހޭ ރަނގަޅު އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ އައިޓަމަކަށް ވައްދަންާވނެއެވެ.

 
މަކަށް ލިބުނު ފައިސާއެއްކަން ޭނނގި ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާުކރުމަށް "ރިސިޕްޓްްސ ކޮން ކަ )ށ(  

     އިން ސަސްޕެްނސް" އެކައުންޓެއް ނުވަތަ އައިޓަމެްއ ހުުޅވަން ބޭނުންވާނަަމ، 
އަށް ހުށަހަޅައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ 

 ޖައްސަންާވނެއެވެ.ހަމަ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ރިސިޕްޓްްސ އިން ަސސްެޕންސް އެކައުންޓުގައި  )ނ(  
ހުންނަ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ވީއެްނމެ އަވަހަކަްށ ސާފުކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާއަކާ ބެޭހ ރަނގަޅު މަުޢލޫމާތު ސާފުވުމުން، 

ރަނގަުޅ ކޯޑަށް ނުވަަތ އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޖާނަްލ ވައުޗަރެއް އެ ފައިސާ 
 ހަދަންވާނެއެވެ.
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  ،"ރިސިޕްޓްސް އިން ަސސްޕެންސް" އެކައުންޓު ނުވަތަ އައިޓަމުގައި ހުންނަ ފައިސާ )ރ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ އަހަރު ނިމޭއިރު ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމިްއޖެނަމަ، އެ ފައިާސ 

އަށް ލިޔެގެން ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޓްރާްނސްފަރކުރަންވާނެއެވެ. ފިނޭންސް
"އަންކްލެއިްމޑް  ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންމިގޮތަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ ފައިސާ 
ން ރިކޯޑުކޮށް )ދޭއް( އަހަރު ވަންދެ 7  ފައިސާގެ ރަޖިސްޓަރީ" ގަިއ އިތުރު

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ ފައިާސ ހޯދުމަށް އެއްވެްސ ފަާރތަކުން އެކަށީގެންވާ 
ކާއެކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެއ ފައިސާ ސަސްޕެންްސ ެއކައުންޓުން ނުވަތަ ތްހެ

 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިުއ ފަންޑުން ނަގަިއ އެފަރާތަކަށް ދޭނީއެވެ.
 

ކޮން ފައިސާއެއްކަން 
 ތުރުވާ ފައިސާ ނޭނގި އި

ވަކި ފަރާތެއްގެ ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި ނުވަތަ ކޮން ކަމަކަށް ލިބުނު ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި   1.31
 ތަނެއްގެ އާމްަދނީއަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. އިތުރުވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެ

 
ފައިސާ  ދައުލަތަށް 

ލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތް 
 ތްދިނުން ކޮށްދިނުމާއި ޚިދުމަ

ދައުލަތުގެ ތަނަކުން އަގަށް ޚިދުމަތެއް ދޭނަމަ، ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް  )ހ(  1.31
  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 01ބާބު މަސައްކަތެއް ކުރުވާަނމަ، ކުރުވަންވާނީ މި ގަވާއިދު 

 
ވަކި އުސޫލެއް، ުނވަތަ ފައިސާ ނަގާނެ ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި،  )ށ( 

ވަކި ރޭޓުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަންތަނުން ޢަމަލުކުރާނީ، އެ އުސޫލުންނެވެ. 
 ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގުތައް ލިޔުމުްނ އެނގެްނ އޮްނނަންވާނެއެވެ.

 
އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ 
ބިލުތަކަށް ނުވަތަ އެނޫން 

އިސާ ކަމަކަށްވެސް ފަ
ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި 

ފައިސާ ނުދެއްކުމުން 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ބިލުތަކަށް ނުވަތަ އެނޫން ކަމަކަށްވެސް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު   1.36
ހަމަވަނީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ަކމުގައިވާނަަމ، ޖެހިގެން ުހުޅވޭ ދުވަހު ބިލުގެ ފައިާސ 

ފިނަމަ، ޖޫރިމަނާކުރާކަށް ުނޖެހޭނެއެވެ. ހުޅުވުުނ ދުވަހު ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ދައްކައި
 މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނަގަްނޖެހޭ ޖޫރިމަާނ ނަގަންވާނެއެވެ.

 
 
 
 
 

 ފައިސާ  ނުވާ ޓެކުހަށް 
 ބަލައިގަތުން  މީރާއިން

 ގައި  0 ޖަދުވަލު  ބާބުގެ  މި  ،ތެރެއިން ފައިސާގެ  ނުވާ  ޓެކުހަށް ލިބޭ ދައުލަތަށް )ހ(  1.32
 މޯލްޑިވްސް  ،ބަލައިަގންނާނީ ަނމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ  އެންމެހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

 ގުޅޭގޮތުން  ފައިސާއާ އެ ،ބަލައިގަތުމުގައި ސާ ފައި ދަށުން ގެ  (ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 .ހިމެނެއެވެ ބަލައިގަތުންވެސް  ފައިސާ ޖޫރިަމނާ ދައްކަންޖެހޭ
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 0 ޖަދުވަލު 

 ގަވާއިދު /ޤާނޫނު ނަން #

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި) 7101/02 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރި 0
 (ޤާނޫނު

 ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 56/01 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ އަހަރީ ކުންފުނިތަކުގެ 7
 (ޤާނޫނު

 ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 56/01 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުންފުނި 3
 (ޤާނޫނު

 (ޤާނޫނު ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް) 7112/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ އަހަރީ ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް 1

 (ޤާނޫނު ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް) 7112/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އިޓީސޮސަ ކޯޕަރޭޓިވް 1

 (ޤާނޫނު ޕާޓްނަރޝިޕްގެ) 7100/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕާޓްނަރޝިޕް 6

 (ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 7115/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ސްޓިކަރ 2

 ފީ ޅަނދުފަހަރުގެއު  ލޯކަލް ދުއްވާ ކަނޑުގައި 2

 
 އުޅަނދުތައް ދުއްވާ  ކަނޑުގައި ) 22/65 ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 (ޤާނޫނު ދުއްވުމާބެހޭ

 ރެވެނިޔު  ލިޔުންތަކުގައި އެކިއެކި) 21/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިއު 5
 (ޤާނޫނު ޖެުހމުގެ ސްޓޭމްޕް

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 52/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ވަރުވާ  ފަޅުރަށްރަށުގެ 01
 (ޤާނޫނު

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 52/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ފަޅުރަށްރަށް 00
 (ޤާނޫނު

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 52/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި ނެގޭ ފަޅުރަށްރަށުން ދޫކުރެވޭ ރަށްޔިތުންނަށް 07
 (ޤާނޫނު
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 ހަވާލުކުރެވޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް ވަގުތީގޮތުން 03
 ފީ  ފަޅުރަށްރަށުގެ

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 52/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު

 ދޫކުރާ  ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން މުއްދަތަށް ދިގު 01
 ކުލި ރަށްރަށުގެ

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 52/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި ބިންބިމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ މަށްވިޔަފާރިކުރު 01
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 ބަންޑާރަ ދޫކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ބޮޑެތި 06
 ކުލި  ިބމު ނަގާ ބިމުން

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 ނަގާ  ން ބިންބިމު ސަރަޙައްދުގެ "އަލިމަސްއުފާ" 02
 ކުލި

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  ނަގާ ބަނދަރުން ވިޔަފާރި މާލޭ 02
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވަކިވަކި ކުލި ޖެޓީގެ ފްލޯޓިންގ 05

 ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވަކިވަކި އަގު ބެލެހެއްޓުމުގެ ފްލެޓް 71

 ތަންތަން  ފަދަ ފްލެޓް ކުރާއިމާރާތް ންސަރުކާރު 70
 ފައިސާ ލިބޭ ވިއްކައިގެން

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި ނެގޭ ފްލެޓްތަކުން 77
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  އިމާރާތުގެ ސަރުކާރުގެ 73
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 މިނިސްޓްރޭޝަންއެޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފޮރިން 71
 ފީ

 ފޮރިން ކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި) 25/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ފޮރިން  ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ

 .ފީ ނެގޭ ދަށުން ޕޮލިސީގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިރެކްޓް

 ކުލި ނެގޭ ފިހާރަތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް 71
 (ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ)

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ
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 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  ނަގާ ފާޚާނާބަރިތަކުން އާންމު 76
 "ގަވާއިދު ގެމާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ" ދައިފައިވާހަ ދަށުން ގެ

 ހައުސިންގ) ކުލި ނަގާ ފިހާރަތަކުން ކުއްޔަށްދޭ 72
 (މިނިސްޓްރީ

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 6711/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފައިސާ ލިބޭ ވިއްކައިގެން ބިންބިން ދައުލަތުގެ 72
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 ނަގާ ގުޅިގެން ލިބުމާ ގެއްލުން ތިމާވެށްޓަށް 75
 ޖޫރިމަނާ 

 ިތމާވެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 53/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ރައްކާތެރިކޮށް

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި) 7101/02 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޕޮސިޓްޑި ޓްރޭޑް ބިދޭސީ 31
 (ޤާނޫނު

 އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 25/30 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ 30
 (ޤާނޫނު ގެޓުއިމްޕޯ

 ިއމިގްރޭޝަންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 7112/0 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ވިސާ 37
 (ޤާނޫނު

 ފީ  ބަދަލުކުރުމުގެ ބިން ވިއްކުމާއި ބިން 33

 

 

 

 

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ،ބިންބިމާއި ،ރަށްރަށާއި ކަންކަމަށް  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ" އާއި،

 ހުށަހެޅުމާބެހޭ  ޕްރޮޕޯޒަލް  ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ފަޅު
 ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ) 52/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު އާއި، "ގަވާއިދު

 (ޤާނޫނު ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ

 ވިޔަފާރި  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 7101/05 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ވިޔަފާރި އަމިއްލަ 31
 (ޤާނޫނު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ަރޖިސްޓްރޭޝަން ސްކޫލް ޑައިވް 31

 ޙިމާޔަތްކޮށް ތިމާވެށި ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 36
 ނަގާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ ތެރިކުރުމާބެހޭކައުރައް

 ޖޫރިމަނާ 

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ތިމާވެށި  ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 "ގަވާއިދު ރުމާބެހޭރައްކާތެރިކު ޙިމާޔަތްކޮށް
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 ދަތުރު ގުޅުންހުރި ޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 32
 ގަވާއިދާ ޚިދުމަތްދިނުމާބެހޭ ހިންގުމުގެ  ރާވައި

 ކުރާ  ޚިލާފުވުމުން (ގަވާއިދު އެޖެންސީ ޓްރެވަލް)
 ޖޫރިމަނާ 

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ގުޅުންހުރި ޓޫރިޒަމާ ހިރާއްޖޭގައިދިވެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 "ގަވާއިދު ޚިދުމަތްދިނުމާބެހޭ ހިންގުމުގެ ރާވައި ދަތުރު

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެސްޓްހައުސް 32

 ޚިލާފުވުމުން  ގަވާއިދާ ހިންުގމުގެ  ގެސްޓްހައުސް 35
 ޖޫރިމަނާ  ކުރާ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ރުނަންބަ ޤާނޫނު
 ޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 "ގަވާއިދު ހިންގުމާބެހޭ  ގެސްޓްހައުސް

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އުޅަނދުފަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް 11

 ލީސް  /ފީ ސްފަރޓްރާން ލީސް-ސަބް 10
 ފީ  ޓްރާންސްފަރ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ޙައްޤުތައް  ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

 (ނޫނުޤާ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ަރޖިސްޓްރޭޝަން މޯގޭޖް 17
 ޙައްޤުތައް  ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ) ވިއްކުން ފޮތް ބީލަން 13
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 ފައިސާ  ލިބޭ ވިއްކައިގެން ތަކެތި ނީލަމުން 11
 (ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ)

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ހިރާއްޖޭގެދިވެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ަރޖިސްޓްރޭޝަން ހޮޓާ / ގެސްޓްހައުސް 11

 ދުއްވުމާއި އުޅަނދު ޓޫރިސްޓް ބޭރުގެ 16
 ފީ ހުއްދައިގެ ބަނދަރުކުރުމުގެ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ލައިސަންސް ޗާޓަރ 12
 ބޭރު އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް" ފައިވާހަދައި ދަށުން ގެ

 ދުއްވައި ސަރަޙައްދުގައި ރާއްޖޭގެ  އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް
 "ގަވާއިދު ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު ބެހޭޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ލީސް/ފީ ރަިޖސްޓްރޭޝަން ސަބްލީސް 12
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 ޓްރާންސްފަރ ލީސް/ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
 ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ޙައްޤުތައް  ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ދައިފައިވާހަ ދަށުން ގެ
 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ގުޅޭ ހުއްދައާ ކުރުމުގެ ގައިޑްކަން ޓުއަރ 15
 "ގަވާއިދު ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރެވޭ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 11
 ބޭރުގެ އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް " ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 ދުއްވައި ސަރަޙައްދުގައި ރާއްޖޭގެ  އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް
 "ގަވާއިދު ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ލާފުވުމުންޚި ގަވާއިދާ 10
 "ގަވާއިދު ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 17
 "ގަވާއިދު ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ވާހަދައިފައި ދަށުން ގެ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 13
 ކައިވެނީގެ  ރަމްޒީ ފަތުރުވެރިންގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ
 "ގަވާއިދު ބޭއްވުމާބެހޭ ފުލާޙަ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު މަނާ ޖޫރި  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 11
 ހޮޓާ ޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި " ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 "ގަވާއިދު ހިންގުމާބެހޭ ތަރައްޤީކުރުމާއި

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫިރމަނާ  ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ 11
 ހާދިސާތަކުން  އަލިފާނުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 ައޅަންޖެހޭ  ރިޒޯޓުތަކުގައި ޓޫރިސްޓް ރައްކާތެރިވުމަށް
 "ގަވާއިދު ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  އިދާރީ ދައްކަންޖެހޭ ހުށަހަޅާއިރު ޕްރޮޕޯޒަލް 16
 ކަންކަމަށް  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ" ވާހަދައިފައި ދަށުން ގެ

 ޕްރޮޕޯޒަލް  ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ފަޅު ،ބިންބިމާއި ،ރަށްރަށާއި
 "ގަވާއިދު ހުށަހެޅުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު އިދާރީ ފީ  57
 ކަންކަމަށް  ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 ޕްރޮޕޯޒަލް  ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ފަޅު ،ބިންބިމާއި ،ށާއިރަށްރަ
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 "ގަވާއިދު ހުށަހެޅުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ސޯޝަލް ކޯޕަރޭޓް 12
 ކުއްޔަށް  ބޭނުންތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ

 މުއްދަތު  ދީފައިވާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ތަންތަން ވާދޫކޮށްފައި
 ފަސްކޮށްދިނުމުގައި ޖޫރިމަނާ  ކުއްޔާއި އިތުރުކޮށްދިނުމާއި
 "ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ

 - ޒަކާތް  މުދަލު 15

 - ޞަދަޤާތް  61

 - ފީ ފާހުގެ ސެކިއުރިޓީ 60

 10 މާއްދާއާއި ވަނަ 01 ޤާނޫނުގެ މާބެހޭޓޫރިޒަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފީ ދައްކާ ވެއްޔަށް ނަގާ ގޮނޑުދޮށުން 67
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަދައިފައިވާ ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާއަށް ވަނަ

 ޙިމާޔަތްކޮށް  ގޮނޑުދޮށްތައް ތަންތަނުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް
 ނެގުމުގެ  ވެލި  މުއްސަނދިކުރުމަށް  ވެލިން ،ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި

 އުސޫލު

 އަނބުރާ  ލޯނު ފައިވާދޫކޮށް އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް 63
 ފައިސާ ދައްކާ 

 (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 7116/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ފައިވާދައިހަ ދަށުން ގެ

 ކުރާ  ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ  ެމނޭޖްކުރުމުގެ  ކުނި 61
 ޖޫރިމަނާ 

 ހޭ މެނޭޖްކުރުމާބެ ކުނި) R/2013-58 ނަންބަރު ގަވާއިދު
 (ގަވާއިދު

 71 ތަންތަނުން ވިޔަފާރިކުރާ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް 61
 ފީ  ނަގާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ގަޑިއިރު

 މުދަލުގެ އިމްޕޯޓު) R-138/2018 ނަންބަރު ގަވާއިދު
 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 1 ގަވާއިދަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ

 ގަވާއިދު 

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

 ރަިޖސްޓަރީ އެކްޓިވިޓީސް އާއިވިޔަފާރި އޮންލައިން 62
 ފީ ކުރުމުގެ

 ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރީ) 7101/02 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު
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 ޤާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޞިއްޙަތު އާންމު 62
 ޖޫރިމަނާ  ކުރާ ދަށުން

 ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 7107/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

 (ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 7115/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ  ވައަލޭޝަން ޓްރެފިކް 65

 ުއޅަނދު އެއްގަމު) R201/2-1 ނަންބަރު ގަވާއިދު ޖޫރިމަނާ  ކުރާ ޕާކްކުރުމުން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ 21
 (ގަވާއިދު ޕާކުކުރުމުގެ

 އުޅަނދުފަހަރުގެ  އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި 20
 ފީ އަހަރީ

 (ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު ) 7115/1 ނަމްބަރު ޤާނޫނު

 (ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު ) 7115/1 ނަމްބަރު ޤާނޫނު ފީ އިމްޕައުންޑިންގ ވެހިކަލް 27

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 55/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  އެކްސްޓެންޝަން ޕީރިއަޑް ލީސް 23
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  6ބާބު 
 ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން  ،ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި

 
 ފައިސާ ދައުލަތުގެ 

 ޚަރަދުކުރުން 
 ބޭންކް ޕަބްލިކް ވާބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުގައި ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ފައިސާ ދައުލަތުގެ )ހ(  6.10

 ޤާނޫނީ ޚަރަދުކުރެވެންހުރެ، ފައިސާ ޒިންމާވާގޮތަށް ދަރަންޏަށް ފަންޑުތަކުގައި އެކައުންޓުގެ
 ކުރުވާ ނުވަތަ ޚިދުަމތަށް، ލިބިގަނެވޭ ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް، ހޯދޭ ހަމަތަކުގެމަތިން

 އެއްގޮތަށް  ނޫނާޤާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތަށް، މުސާރައާއި ވަޒީފާގެ އަދާކުރާ ނުވަތަ ށް،މަސައްކަތަ
 ހުއްދަކުރާ  ަޚރަދުކުރުމަށް ހަމަތަކުގެމަތިން  ޤާނޫނީ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ ލޯނާއި ދޫކުރެވޭ
 .  ދޫކުރުމަށެވެ ފައިސާ

 
 ހުއްދަދީފައިވާ  އިސްވެރިޔަކު ކަނޑައަޅާ އެކަމަށް ހުއްދަދޭނީ ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ )ށ(  

 ޒިންމާވާގޮތަށް، ދައުލަތުގެ  ދަރަންޏަށް ވީ،މެނު ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި. ފަރާތްތަކުންނެވެ
 .ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭފަދަ ފައިސާ

 
    ނުވަތަ ަބޖެޓުގައި ފައިސާ، ޚަރަދުކުރަންޖެހިފައިވާ ޒިންމާވާގޮތަށް ދަރަންޏަށް  .0   

 ބޭނުންވާ  ޚަރަދުކުރުމަށް އްގައިއެކައުންޓެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުރަން އެ ޚަރަދެއް
 .ހުރުން ލިބެން މިންވަރަށް

 
 ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރަންޖެހިފައިވާ ހުއްދަކުރެވިގެން މި ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  .7   

 .ކަމުގައިވުން
 

 ކަންތައްތަކަށް  ތިރީަގއިމިވާ ،ދައްކާނަމަ ފައިސާއެއް އެކައުންޓަކުން އެއްވެސް )ނ(  
 .ވެސަމާލުކަންދޭންވާނެއެ

 
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އެކައުންޓަކުން ފައިސާއެއް ދައްކާނަމަ، ދައްކަންވާނީ        .0   

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުއެވެ. 
ނަމަވެސް، ޕީ.އޭ.އެސް މެދުވެރިކޮށް ޕާރޗޭސް އޯޑަރު ތައްޔާރުކުރާ އޮފީސްތަކުން 

 ރު ތައްޔާރުނުކޮށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ.ޕޭމަންޓް ވައުޗަ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ބޭންކް ވެންޑަރުގެ އެޑްރެހާއި، ވެންޑަރުގެ )ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ( ނަމާއި،  .7   
 ރިކޯޑު( ޑީ.އައި ވެންޑަރ) ކޯޑު  ވެްނޑަރުގެ  އެސްގެ.އޭ.ޕީ ނަންބަރާއި އެކައުންޓު

 .ބެލުން ކުރެވިފައިވޭތޯ
 

 .ބެލުން ރަނަގޅުތޯ ކޯޑުތައް އައިޓަމް ކޯޑުތަކާއި، އެކައުންޓު  .3   
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 ވައުޗަރުގައި އެކަން ފައިސާ ދައްކާ ،ޚަރަދެއްނަމަ ކުރެވޭ އަނބުރާ ލިބޭގޮތަށް  .1   

 .ބެލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވޭތޯ ރަނގަޅަށް
 

 އަދަދަކީ ފައިސާގެ އަްނނަ  ގުނަކުރުުމން އަދަދާ ގަތް  ރޭޓާއި ނަމަ،ބޭރުފައިސާއެއް  .1   
 .ބެލުން ރަނަގޅުތޯ ުޖމުލަކުރުން އެއްކުރުމާއި އަދި އަދަދެއްތޯ ބެލުން، ރަނގަޅު

 
 ނިމިފައިވޭތޯ  މަސައްކަތްތައް ،ބެލުމާއި ލިބިފައިވޭތޯ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި  .6   

 .ބެލުން
 

ހުރިާހ  ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ އަދި ހުންނަންޖެހޭ  ވައުޗަރާއެކު ފައިސާ ދައްކާ  .2   
 .ބެލުން ހުރިތޯ ހަމައަށް ފުރިހަމަކުރެވި ލިޔުންތަކެއް

 
 ބަދަލުކޮށްފައިވޭތޯއާއި، ޓިޕެކްސްޖަހައި  ފޮހެ ކަނޑައި  ވައުޗަރު ދައްކާ ފައިސާ  .2   

 ފަސޭހައިން  ލިުޔމަކީ ލިޔެފައިވާ އަދި ،އެނގޭތޯއާއި ކިޔަން ލިޔުންތައް އޭގައިވާ
 .ބެލުން ލިޔުމެއްތޯ ހުރި ބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް

 
  ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ، ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ އަދަދަކަށް ވައުޗަރުގައިވާ ދައްކާ ފައިސާ )ރ(  

ހުއްަދ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިސާ ތަނުގައި  ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ގަބޫލުކުރެވޭނީ، އެ ވައުޗަރެއް
 .ރުމުންނެވެސޮއިކު ވެރިން އޮތް
 

 ޚިދުމަތަށް  ހޯދާ ،މުަދލަށާއި ގަންނަ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ކުރާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ބ(  
 ން މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު ދެވޭނީ ފައިސާ  ނަގުދުފައިސާއިން އަދާކުރުމުގައި ފައިސާ
 .ވެކަންކަމަކަށެ ހުއްދަދޭ އަދި އަދަދަކަށް ހުއްދަދޭ

 
 ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް 

 ތައްޔާރުކުރުން 
 ބަލަހައްޓާ  ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނީ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ )ހ(  6.17

 .މުވައްޒަފެކެވެ
 

 .ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ ލިޔުންތައް އެކަމާގުޅޭ  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ، ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ށ(  
 

 ބަލައި، އޮތްތޯ ލިޔުން ލިބިފައިވާކަމުގެ  ޚިދުމަތް ނުވަތަ މުދާ ހަދަންވާނީ ޗަރުވައު ޕޭމަންޓް )ނ(  
 ނުވަތަ އޯޑަރު  ސަރވިސް ނުވަތަ ޕަރޗޭްސ އޯޑަރު  އަގުތަކާއި އިންވޮއިސްގައިވާ
 ރަނގަޅުތޯ  ޗެކުކޮށް ހިސާބުތައް  އަޅާބަލައި ލިޔުންތަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓްރެކްޓްފަދަ
 MG/BC04  މި ގަވާއިދުގެ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް. ބެލުމަށްފަހުގައެވެ

 .އެއްގޮތަށެވެ ނަމޫނާއާ  ގައިވާ
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 ޚަރަދަކާ ގުޅޭ  ކުރާ  ވައުޗަރަކުން ެއ ޕޭމަންޓް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ރ(  
 .ނެއެވެހިމަނަންވާ ވައުޗަރާއެކު ޕޭމަންޓް ލިޔުމެއް ހުރިހާ ޞައްޙަ

 
 ޕޭމަންޓް  އިތުރަށް ކަންތައްތަކުގެ ގައިވާ( ނ) މި މާއްދާގެ ހަދާއިރު، ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ބ(  

 އެ ލިޔުންތައް ،ހަމައަށް ހުިރތޯއާއި ލިޔުންތައް ހުރިހާ ހުންނަންޖެހޭ  ވައުޗަރާއެކު
 .ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ

 
 ،ވައުޗަރާއި ޕޭމަންޓް މުވަްއޒަފަކު އެހެން  ނޫން  މުވަްއޒަފު އްޔާރުކުރިތަ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ޅ(  

 ބަލަންޖެހޭ  މުވައްޒަފު ޗެކުކުރާ . ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ރަނގަޅަށްތޯ ހަދާފައިވަނީ ޗެކު
ޕަބްލިކް  .ގައި ވާނެއެވMG/BC06ެ  މި ގަވާއިދުގެ( ޗެކު ލިސްޓު) ފޯމު ކަންތައްތަކުގެ

އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަްމ މެދުވެރިކޮށް ޕޭމަންްޓ ވައުޗަރ ހުށަހަޅުއްވާ ދައުލަތުގެ 
  އޮފީސްތަކުން މި ޗެކު ިލސްޓް ފުރިހަމަކުރުމުްނ އިސްތިސްނާވެގެްނވެއެވެ.

 
 ބަޖެޓް ލިޔެ މަޢުލޫމާތު ޚަރަދާބެހޭ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ވައުޗަރަށް ޕޭމަންޓް )ކ(  

 .ބާކީކުރަންވާނެއެވެ
 

 ވައުޗަރާއި  ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިސާ ހުއްދަކުރެވެންދެން ޚަރަދުކުރުމަށް ވައުޗަރުން ޕޭމަންޓް ()އ  
ރައްކާތެރި  ހަވާލުގައި މުވައްޒަފުގެ  ބަލަހައްޓާ ފައިސާ ހުންނަންޖެހޭނީ ޗެކުތައް

 .ތަނެއްގައެވެ
 

 ލަސްނުކޮށް މަށްފަހުސޮިއކުރު ޗެކުގައި ހުއްދަދީ ވައުޗަރުން ޕޭމަންޓް ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ )ވ(  
 ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް. ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ފައިސާ ފަރާތަކާ ފައިސާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

         ނުވަތަ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަންވާނީ ޗެކުތައް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަަމ، ފައިސާ
 .ތަނެއްގައެވެ ރައްކާތެރި ބުނާ މި ގަވާއިދުގައި

 
 ނުވަތަ އިންވޮއިސްއެއް) ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފަރާތްތަކުން އެކި ތަކަށްއޮފީސް ދައުލަތުގެ )މ(  

 ލަސްވެގެން ލިބޭތާބިލު  ނެތްނަމަ، މައްސަލައެއް  ބިލުގައި ފައިސާގެ ދައްކަންޖެހޭ( ބިލެއް
. ދައްކަންވާނެއެވެ ފައިސާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ތިރީސް() 31 ބަންދު ނޫން ސަރުކާރު

 ަބލާނީ އެ މަްއސަލައެއް ތާރީޚުކަމުގައި ލިބުނު ބިލު  ަނމަ،އޮތް މައްސަލައެއް ގައިބިލު
 .ތާރީޚެވެ ބިލު ލިބުނު ހައްލުކުރުމަށްފަހު

 
 އަސްލު  ގެ( ބިލެއް ނުަވތަ އިންވޮއިސްއެއް ) ލިުޔމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ހޯދުމަށް ފައިސާ )ފ(  

 އްލިފައިވާގެ އަސްލު އެ ލިޔުމެއްގެ ދެއްކޭނީ ފައިސާ ލިޔުމަކަށް ކޮޕީ ގެއްލިއްޖެނަމަ،
 ޕްރިންސިޕަލް ުމވައްޒަފާއި ޗެކުކުރި އެކަން  ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ފައިސާ  ކުރިން  ކަމަށާއި،

 ބަޔާންކޮށް  އެކަން މުވައްޒަފު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮފިސަރުގެ އެކައުންޓިންގ
 .ސޮއިކުރުމުންނެވެ
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 އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް 

 މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް 
 ރުން ޚަރަދުކު  ފައިސާ

 ޕޭމަންޓް  ތައްޔާރުކުރާ ޚަރަދުކުރުމަށް މެދުވެރިކޮށް ިސސްޓަމް  އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް )ހ(  6.13
 އެ ވައުޗަރު ،ސޮއިކުރުމުން ހުއްދަދީ ވެރިޔަކު ހުއްދަކޮށްފައިވާ އެކަމަށް ވައުޗަރު

މިނިސްޓްރީ  ތެރޭގައި )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3 ލަސްވެގެން ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއެކު ސަޕޯޓިންގ
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ އަށްއޮފް ފިނޭންސް

 
 ސަޕޯޓިންގ ވައުޗަރާއި ޕޭމަންޓް ތައްޔާރުކުރާ ގައިވާ ގޮތަށް( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 ދެގޮތުންކުރެ  ތިރީގައިވާ ފޮނުވާނީ  އަށްިމނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް ޑޮކިއުމަންޓްތައް
 .ގޮތަކަށެވެ

 
 ލައިވްކޮށްފައިވާ ދެއްކުމަށް ފައިސާ  މެދުވެރިކޮށް ިސސްޓަމް  ޕޭމަންޓް  ސެންޓްރަލް  .0   

އެ  ފޮނުވާނީ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތައް އޮފީސްތަކުގެ
 ިމ ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށެވެ. ސޮފްޓްވެއަރއެއް ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން

 ޕޭަމންޓް ވައުޗަރުތައް ފޮނުވާނީ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް ބޭނުންނުކުރެވޭފަދަ
 7 ގެ( ށ)  ިމ މާއްދާގެ  ،ގޮތެއްގެމަތިން އަންގާ  ން ސުމިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭން

 ގޮތަށެވެ. ބުނެފައިވާ ގައި
 

 މެނުއަލްކޮށް ދެއްކުމަށް ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް  .7   
 އަށްމިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް ލިޔުންތައް އެއާގުޅޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ަވނަ 0 ގެ( ށ)މި މާއްދާގެ  ފޮނުވަންވާނީ
 ޚަރަދުތަކަށެވެ. އެކައުންޓުތަކުގެ ލައިވްކޮށްފައިނުވާ ސޮފްޓްވެއަރ

 
 އަށް މިިންސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 0 ގެ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ހުރިހާ އެއާގުޅޭ( އެންޓަރކުރާއިރު) ޕާކްކުރާއިރު  ސޮފްޓްވެއަރގައި ވައުޗަރ ފޮނުވާ
 ޕާކުކުރާއިރު  އަދި. ޒިްނމާއެެކވެ މުވަްއޒަފެއްގެ ޕާކްކުރާ އެޓޭޗްކުރުމަކީ ލިޔުންތައް

 ޚަރަދުތައް  ސޮފްޓްވެއަރގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވޭތޯއާއި، ލިޔުންތައް ހުރިހާ އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭ
 ސިސްޓަމުގައި  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޯޑުތަކުންތޯއާއި، ވައުޗަރުގައިވާ ބާކީކުރެވެމުންދަނީ

އަދަދު،  ފައިސާގެ ަރނގަޅު ކުރެވިފައިވަނީ އެންޓަރ ވެްނޑަރތޯއާއި، ރަނގަޅު ނެގިފައިވަނީ
 .ބަލަންވާނެއެވެ އަދި ރަނގަޅު ބިލް ނަންބަރުތޯ

 
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަދޭ ފަރާތްތައް ހުއްދަދިނުމުގެ ކުރިން އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ  )ރ(  

ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 
 އެވެ.ހުއްދަދީގެން ނުވާނެ

 
 ވައުޗަރުން  ޕޭމަންޓް 

 ޚަރަދުކުރުން 
ތިރީގައިވާ  ބެލެހެއްޓުމުގައި ޚަރަދުކޮށް ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ހ(  6.11

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުންތައް



65 
 

 
 ވައުޗަރު  ޕޭމަންޓް   .0   

 
 ތައްޔާރުކުރެވޭ، ހަވާލުކުުރމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ފައިސާ ވައުޗަރަކީ ޕޭމަންޓް  0.0   

 ފައިސާ. ިލޔުމެކެވެ ޚުލާޞާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  ލިބިގަތުމަށް ފައިސާ
 އެކަމަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވައުޗަރު ޚަރަދުކުރުމުގެ

 .ހުއްދަކުރުމުންނެވެ
 

       .ވައުޗަރެވެ ަވކި ކުރަންވާނީ ބޭނުން ޚަރަދުކުރުމަށް އެކައުންޓަކުން  ކޮންމެ  0.7   
ވައުޗަރު  ތަރުތީބުން ވައުޗަރުގައި ބޭނުންކުރާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެ އެކައުންޓަކުން

 ޖެހުމުގައި  ވައުޗަުރ ނަްނބަރު އެކައުންޓެއްގެ ކޮްނމެ. ޖަހަންވާނެއެވެ ނަންބަރު
      ވާނީފަށަން އާއަހަރުެގ ބަޖެޓުން ކުާރ ޚަރަދެއް ނަމަ  ނިުމމުން، މާލީއަހަރު

 ބަހައްޓާނަމަ، ޗާޕުކޮށްފައި ވައުޗަރު ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިސާ. އިންނެވެ )އެކެއް( 0
 .ހިމެޭނ ގޮތަށެވެ ކޮޕީ )ދޭއް( 7 އަސްލަކާއި ޗާޕުކުރަންވާނީ

 
 ޕަބްލިކް" ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ ހިސާބު  ުސންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން  0.3   

 ޕޭމަންޓް އޮންނަންެޖހޭ ގޮތާއި، ވައުޗަރު  ޕޭމަންޓް ގައި" ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ
 ފޯމެޓާއި، ވަުއޗަރުގެ ޕޭމަންޓް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ގޮތް  ވައުޗަރު
 MG/BC04ލިޔުްނ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް

މިނިސްޓްރީ  ހޯުދމަށް ފައިސާ  އޮފީސްތަކުންވެސް  ހުރިހާ ދައުލަތުގެ. ވެގައި ވާނެއެ
 ޕޭމަންޓް ގޮތުެގމަތިން މި ސިސްޓަމްގައިވާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އަށްއޮފް ފިނޭންސް

 .ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ ވައުޗަރު
 

 ރަޖިސްޓަރީ  ވައުޗަރު  ޕޭމަންޓް   .7   
 

ޭޕމަންޓް ަވއުޗަރު ތައްޔާރު ނީ ންވާރީ ބޭނުންކުރަވައުޗަރު ރަޖިސްޓަ )ހ( ޕޭމަންޓް    
ކުރުމަށްފަހު ވައުޗަރުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުން ރެކޯޑް ކުރުމަށެވެ.        

 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެނގެްނ އޮންނަންވާނެއެެވ. މި ރަިޖސްޓަރީގައި
 

  ތާރީޚުވައުޗަރުގެ   .0
 ންބަރު ތަރުތީބުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ހުރިހާ ވައުޗަރެއް ނަ  .7
 އެ ޚަރަދެއްގެ ތަފުސީލު   .3
އަދި ފަިއސާގެ  ކޯޑު ސަބް ކޯޑުތަކާއި ޚަރަދުގެ ވައުޗަރެއްގައިވާ އެ .1

 އަދަދު 
ރާއި ޗެކުގެ ތާރީޚާއި ޗެކުގެ ފައިސާގެ ނަންބަ ޗެކުއެ ޚަރަދެއް ކުރި  .1

 އަދަދު 
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  MG/BC07  ިމ ގަވާއިދުގެ ަނމޫނާއެއް  ަރޖިސްޓަރީގެ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ށ(    

 .ވާނެއެވެ ގައި
 

 ރަޖިސްޓަރީ  ޗެކު   .3   
 

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ނިޒާމެއްގަިއ ޗެކު ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންަނންވާނެއެވެ. ޗެކު     
ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ އެންމެބޮުޑ ބޭނުމަކީ ފައިާސ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓު ބާކީކުރުމާއި، 

ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު ެއނގެން އޮތުމާއި، ޗެކު ނަންބަރާއި އެކައުންޓުން ކުރަމުންދާ 
ވައުޗަރު ނަންބަރު ތަރުތީބުން އެނގެން އޮތުމެވެ. ޗެކު ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަންވީ 

 ގައި ވާނެއެވެ. MG/BC08 ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި ގަވާއިދުގެ 
 

 އިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންާވނެއެވެ.ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ތިރީގަ )ށ(  
 

 ަހމަކުރުން. އިފައިސާ ދޭންޖެހޭކަމުގެ ައސްލު ލިޔުންތައް ހޯދަ  .0   
 

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަުފންނާ ހަވާލުކޮށް،   .7   
 ތަނެއްގައި އެ ަމސައްކަތް ހިންގޭނެ އިންިތޒާމު ހަަމޖެހިފައިއޮތުން. އެ
 

 ވައުޗަރުގެ  ޕޭމަންޓް 
   މަސައްކަތް

 މުވައްޒަފުންނާ
 ހަވާލުކުރުން 

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ،ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި  6.11
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 
އްޒަފުންގެ ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތް، ތަނުގައި މުވައްޒަފުން ތިބި ނިސްބަތަކުން މުވަ )ހ( 

ތެރޭގައި މަސައްކަތް ބަހާލައިގެން، އެކަކަށް އެއްކަހަަލ މަސައްކަްތ ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަށް 
 މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން. 

 
 ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ،މަލާތްތައް ހިންގުމުގައި، ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެންޢާފައިސާއާބެހޭ މު )ށ(  

  ނުކުރުން.ަމސައްކަތް ހަވާލުމުވައްޒަފުންާނ  ކުރާގޮތަށް އެކަކު ކަމެއް
 

ކޯޑުތައް ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާއާބެހޭ ރި ،ދެއްކުމާއި ހޯދޭ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ،ތަކެތި ހޯދުމާއި )ނ(  
 ހަމަޖެއްސުން. ާނ ހަވާލުކޮށްގެން ކުާރގޮތަށްބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ތަފާތު މުވައްޒަފުން

 
 ހޭދަުކރާ ފައިސާގެ އަދަދާއި،، ިމނަށާއިކުޑަބޮޑު ގެ މަސައްކަތުކުގެ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަ )ރ(  

ޓްރާންސެކްޝަނުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، އެކި އޮފީސްތަކުގައި  އަދަދާއި،ގެ ކްޝަނުސެޓްރާން
އެކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން     ،ވާނެތީތަފާތު ތައްކޮންޓްރޯލް ކޮންމެހެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

ުމވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް އަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެމަތިން މާދާރުވެރިޔާމާލީޒިން އެ އޮފީހެއްގެ
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 ކުރުން.ހަވާލު
 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ
 ހުއްދަދިނުން  ވައުޗަރުން 

 ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ  ވައުޗަރާއެކު ޕޭމަންޓް ހުއްދަދޭންވާނީ، ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާއެއް އެއްވެސް  6.16
 ހަމައަށް  އެ ލިޔުންތައް  ވައުަޗރާއެކު ޚަރަދުކުރުމުގެ  ފައިސާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ލިޔުންތަކެއް
    ނުވަތަ  އޮފިސަރު  ޮއތޮރައިޒިންގ އުފުލަންވާނީ  މަސްއޫލިއްޔަތު ހުއްދަދިނުމުގައި. ހުރެގެންނެވެ
 ޚަރަދުކުރުމުގައި  ފައިސާ އަދި ހުއްދަދިނުމަށްފަހު. އިސްވެރިޔެކެވެ ހަވާލުވެހުރި  އެކަމާ  އެ ވަގުތަކު
 މީހާވެސް  ސޮއިކުރާ  ދެވަނަ. ފުރަންވާނެއެވެ  ަކމާބެހޭ ގޮޅި  ފޯމުގެ  ބެލުންތަާކ ބެހޭ ބަލަންޖެހޭ
 .އުފުލަންވާނެއެވެ ޒިންމާ  މިކަމުގައި

 
 ފޮތްތަކާއި ފައިސާއާބެހޭ
 ބެލެހެއްޓުމާއި ލިޔުންތައް

 ފައިލުކުރުން 

 އްކަތާނުވަތަ އެ ަމސަ އޮފިސަރު އެކައުންޓްސް ބަލަހައްޓާނީ ފޮތްތައް ފައިސާއާބެހޭ )ހ(  6.12
 ހަދަންޖެހޭ މި މަސައްކަާތ ގުޅޭގޮތުްނ ެއ އޮފީހަކުން އަދި. މުވައްޒަފެކެވެ ހަވާލުވެހުރި

    ނުވަތަ އޮފިސަރު އެކައުްނޓްސް އުފުލަންޖެހޭީނ، ޒިންމާ  ހެދުމުގެ ރިޕޯޓުތަކެއް ހުރިހާ
 .މުވަްއޒަފެކެވެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެ މަސައްކަތެއް

 
 ލިޔުންތައް ފައިސާއާބެހޭ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ރަނގަޅަށް ލިޔުންތައް ފައިސާއާބެހޭ )ށ(  

. އޮންނަންވާނެއެވެ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުެރވިފައި ސިސްޓަމެއް  ފައިލުކުރުމުގެ
 ފައިލުކުރަމުން ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް، ފައިލުތައް ތިރީގައިވާ މަދުވެގެން މިގޮތުން

 .ގެންދަންވާނެއެވެ
 

 ބިލުތައް ނުދައްކައިހުރި ފައިސާ  .0   
 ފައިސާ ބަހައްޓާނީ ފައިލުގައި ފައިލުކުރާ ބިލުތައް ނުދެއްކިހުރި ފައިސާ

 . ބިލުތަކެވެ ނުދައްކަިއހުރި ފައިސާ  ނަމަެވސް ހަދާފައި، ވައުޗަރު ޚަރަދުކުރުމުގެ
 ނަމަށް ބަލާފައި ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރި މުދާ ނުވަތަ ނަމަށް މި ފައިލު ކްރެޑިޓަރުންގެ

 .ކަމެކެވެ އޮޅުންކުޑަވާނެ މަކީފައިލުކުރު ތަރުތީބުން ތާރީޚު ނުވަތަ
 

 ފައިސާ ދައްކާފައިހުރި ބިލުތައް   .7   
މި ފައިލުގައި ފައިލުކުރާނީ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލުތައް އޭގެ ޚަރަދު ވައުޗަރު 

ވައުޗަރާއެކު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެޭހ . ނަންބަރު ތަރުތީބުންނެވެ
. ބެހޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިާހ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނެއެވެ ބެލުންތަކާ

 . ފައިލުކުރާއިރު ވައުޗަރާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް އެއްކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  ުމުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމ 
  ުމުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމ 
 ްބިލު  / އިންވޮއިސ 
 ުޕޭމަންޓް ވައުޗަރ 
 ުން ކޮންމެހެްނ ހުންނަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭގޮތ 
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 ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާ ބެހޭ ފޯމުތަކުގެ ފަިއލު  .3   
މި ފައިާލ ހަވާލުެވ ހުންނަްނޖެހޭީނ ޕްރިންސިޕަްލ އެކައުންޓްްސ އޮފިސަރު ނުވަތަ 

ހަމަވުމުްނ އަދި މި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ގޮޅިތަކެއް ފުރި. މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއެވެ
ކޮންމެ ވައުޗަރެއް  .ފައިލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކާ ފޯުމ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ފައިލުކުރެވޭއިރު މި ފޯުމ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޕްރިންސިޕަްލ އެކަުއންޓްސް އޮފިސަރު 
ިމ ފޯުމ ފައިލުކުރާނީ ފޯމުެގ . ނުވަތަ މާީލޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 .ރުތީބު ނަންބަރުންނެވެތަ

 
 ޚަރަދުކުރުމަށް 
 ހާލަތްތައް  އިންކާރުކުރެވޭ 

 އަދި  މި ގަވާއިދާއި، ،ޤާނޫނު( އާއި މާލިއްޔަތުގެ )ދައުލަތުގެ 7116/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   6.12
 ޚިލާފަށް  އިރުޝާދުތަކާ ދީފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިލާފަށް ގަވާއިދަކާ ޤާނޫނަކާއި މިނޫންވެސް
 ފައިނޭންޝަލް އިޚުތިޔާރު ހުއްޓުުވމުގެ ކުރުން އެ ޚަރަދެއް ދެއް ކުރާނަމަ،ޚަރަ އެއްވެސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮންޓްރޯލަރަށް
 

 ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުން  އެކި 
 

 ކުރުވާފައިވާ  ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް  ހޯދާފައިވާ ދައުލަތުން ހަވާލުކުރުމަކީ ފައިސާ )ހ(  6.15 ހަވާލުކުރުން  ފައިސާ
 ެއއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ހޯދާފައިވާ ނުވަތަ ކަށްމަސައްކަތަ

 ފައިސާ، ހަވާލުކުރަންޖެހޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ނުވަތަ ފައިސާ، ދޭންޖެހޭ އެޑްވާންސްކޮށް
ެއ  ފައިސާ، ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި  ދައުލަތުން ން ގޮތަކު މިނޫންެވސް ނުވަތަ
. ކަށަވަރުކުރުމެވެ އެކަން ހަވާލުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާ
 ނުވަތަ ޗެކުން، ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރއިން، އެކައުންޓް ހަވާލުކުރެވޭނީ ފައިސާ މިގޮތުން

 .ނަގުދުފައިސާއިންނެވެ
 

 ސަބަބެއް  މަޤުބޫލު ،ނަގުދުފައިސާ ނަގާ އެކައުންޓުން ދެއްކުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް )ށ(  
 ފަހެއް() 1ސަރުކާރު ަބންދު ނޫން  ލަސްވެެގން ނަގާތާ އެ ފައިސާ ،ނުވާނަމަމެދުވެރި
 .ނިންމަްނވާނެއެވެ ހަވާލުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހަދާ ޗެކު  ޗެކުތައް، ހަދާ  ދެއްކުމަށް ފައިސާ ފަރާތްތަކަށް އެކި )ނ(  
 އެ ޗެކު ތެރޭގައި ހަތެއް( ދުވަހުގެ) 2ދު ނޫން ލަސްވެގެން ސަރުކާރު ބަން

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ
 

 ފައިސާ ްޓރާންސްފަރއިން އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ސިސްަޓމް ޕޭމަންޓް  ސެންޓްރަލް )ރ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވައުޗަރު އޮފީސްތަކުން ފޮނުވާ ޕޭމަންޓް ދައުލަތުގެ ދައްކާނަމަ،
 ފައިސާ  ފޮުނވުމަށްފަހު، އެ ބޭންކަށް ލިބުމުްނ ޓްރާންސްފަރ ހެދުމަށް އަށްފިނޭންސް
  .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ލިބެންވާ
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 ފައިސާ ޓްރާންސްފަރއިން އެކައުންޓް މެދުވެރިނުކޮށް ސިސްޓަމް  ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް )ބ(  
 ބޭންކަށް  ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ފައިސާ ތައްޔާރުކޮށް އުޗަރުވަ ޕޭމަންޓް ދައްކާނަމަ،

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ލިބެންވާ ފައިސާ އަދި. ފޮނުވަންވާނެއެވެ
 

 ދެއްކުމަށްޓަކައި  ފައިސާ މެނުވީ  ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ދޭ ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް )ޅ(  
 ނުވަތަ' އޮންލީ ޕޭއީ އެކައުންޓް' ޔާރުކުރަންވާނީތައް ޗެކުތަކެއްވެސް ހުރިހާ ތައްޔާރުކުރެވޭ

 އެއްވެސް އެހެން ފިޔަވައި ފަރާތް ލިބެންވާ ފައިސާ ،ޖެހުމަށްފަހު" ނެގޯޝިއަބަލް ނޮޓް"
 .ނުނެގޭނެ ގޮތަށެވެ ފައިސާ ފަރާތަކަށް

 
 ވެރިޔަކު  ހުއްދަދޭ ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް ސޮއިކުރަންވާނީ ޗެކެއްގައިވެސް ހުރިހާ )ކ(  

އިލެކްޓްރޯނިކް  ިމގޮތުން. ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ އަންގާ ކޮންޓްރޯލަރ އިނޭންޝަލްފަ
 .ޗެކު ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ސޮއިކޮށްގެން މެނުައލްކޮށް ސިގްނެޗަރ ނުވަތަ

 
 އަނބުރާ  ޗެކުތަކާއި، ހަމަވެފައިހުރި މުއްދަތު އަދި ހަވާލުނުވެ ޗެކުތަކާއި، ލިބޭ އަނބުރާ )އ(  

 .ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ޓްރާންސްފަރތަކުގެ ންޑްފަ އިލެކްޓްރޯނިކް ލިބޭ
 

 އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ އެވަުގތަކު ލިބެންވާ ފަރާތް ޗެކު ހަވާލުނުވެހުރި ނުވަތަ ލިބޭ އަނބުރާ )ވ(  
 އަދި ލިބިއްޖެަނމަ، ައނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ސާފުނުވެގެން
 ލިބިްއޖެނަމަ، އަނބުރާ ފައިސާއެއް  ދައްކާ ގޮތުގައި ރގެ ޓްރާންސްފަ ފަންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް

 ހުރިހާ ކުރަންޖެހޭ ހޯދުމަށް ނަންބަރު އެކައުންޓު ބޭންކް ޞައްޙަ ކްރެޑިޓަރެއްގެ އެ
 .ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތެއް

 
 ދައްކާ  ޓްރާންސްފަރއިން ފަންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ޗެކުތަކާއި، ހަވާލުނުވާ އަދި ލިބޭ އަނބުރާ )މ(  

 މަސައްކަތްކޮށް ގުޅުމަށް ފަރާތަކާ ލިބެންޖެހޭ  އެ ފައިސާ  ލިބުުމން، އަނބުރާ އިސާފަ
 ސަސްޕެްނސް އިން  ރިސިޕްޓްސް " ފައިސާ ނުވެއްޖެަނމަ، އެ  ގުޅޭގޮތް އެފަރާތަކާ
 .ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ އެކައުންޓަށް" ޕޭމަންޓްސް ރިޓަރންޑް

 
 )ފ(  

 
 ސަސްޕެްނސް އިން  ރިސިޕްްޓސް" ންޑުގެފަ ޓްރަސްޓް  ޗެކުތައް ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު
 . ޕޯސްޓްކުރަންވާނެއެވެ އެކައުންޓަށް" ޗެކް ސްޓޭލް

 
 ނިމޭއިރު  ެއ އަހަރު  ފައިސާ ހުންނަ  އެކައުންޓުގައި " ަސސްޕެންސް އިން  ރިސިޕްޓްސް" )މ(  

 ލިޔެގެން އަށްސްމިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭން ެއ ފައިސާ  ނުނިމިއްޖެަނމަ، ވަކިގޮތަކަށް
 .ޓްރާންސްފަރކުރަންވާނެއެވެ ފަންޑަށް ރެވެނިއު  ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

 
 އަލުން  ބަދަލުގައި ޗެކުގެ 
 ދޫކުރުން  ޗެކު

ޗެކު  އަލުން. ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ޗެކެއް އަލުން ބަދަލުގައި، ޗެކެއްގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން )ހ(  6.01
 .ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި  ނގަޅަށްރަ ވެފައިވާ ގޮތް ޗެކަށް ދޫކުރި ކުރިން ދޫކުރުމުގައި
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 ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިެގން  ޗެކެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ލިބެންވާ ފައިސާ )ށ(  

 ަކމެއް  ހުރިހާ ކުރަންޖެހޭ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނެގުން  ފައިސާ އެ ޗެކަށް އަންގައިފިނަމަ،
 .ޢަމަލުކުރަްނވާނެއެވެ ތިންގޮތުގެމަ ތިރީގައިވާ އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ ވަގުތުން

 
 .ދޫކުރުން އައު ޗެކެއް އަލުން ނުވާނަމަ، އެއެފަރާތަށް ނަގާފައި ފައިސާ ޗެކަށް  .0   

 
 ދޫކޮށްދެވެން  އަުލން އެ ފައިސާ  ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، ފައިސާ  އެ ޗެކަށް ބޭންކުން  .7   

 .އެންގުން ފަރާތަށް ލިބެންވީ ޗެކު ނެތްކަން
 

ބުނާނަމަ، ެއ ޗެކު  ލިބިފައި ނުވާަކަމށް ލިބެންވާ ފަރާތަށް އް ފައިސާދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެ )ނ(  
ދޫކޮށްފައި  ފައިސާ އެ  ބޭންުކން އަދި . އަންގަންވާނެއެވެ ބޭންކަށް ވަގުތުން  ކެންސަލްކުރުމަށް

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ އެފަރާތަށް އަުލން ޗެކެއް ނުވާނަމަ،
 

( ގަިއ 0ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) މަށްލިބިފައިނުވާކަ ޗެކު  ފަރާތުން ލިބެންވާ ޗެކު )ރ(  
 ޭބންކުން އެ ފައިސާ  ބުނާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް

 އެހެން  ހުއްދަ  ހަާވލުވުމުގެ ެއ ޗެކާ ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އެ ޗެކު  ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،
  އަދި . އަންގަންވާނެއެވެ ކުންލިޔުމަ ޗެކު ލިބެންވާ ފަރާތުން ފަރާތަކަށް ދީފައިނުވާނެކަމަށް

ތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތް މަްއސަލަ  ނަގާފައިވާ ފައިސާ ބަލައި، އްވީގޮތެ އެ ޗެކަށް
 .ހުށަހަޅައިގެން ބަލަންވާނެއެވެ

 
 އެކަމުގައި  ލިބުމުން، ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް ލިޔުން  ގައިވާ( ރ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

 ދޫކުރުމުގެ  ޗެކެއް ައލުން ނުފެންނަނަަމ، ފައިވާކަމަށް އޮޅުވާލާ ފަރާތުން ލިބެންވާ ފައިސާ
 .ހަމަޖައްަސންވާނެއެވެ ކަންތައް

 
 މި ފައިސާ ދޭންޖެހޭނަމަ، އެފަރާތަށް އަނބުރާ އަލުން ފައިސާ ބުނާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ޗެކު )ޅ(  

 .އައިޓަމުންނެވެ ނެގިފައިވާ ކުރިންވެސް މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ
 

 ނުވަތަ އެފަރާތަކުން  ބޭންކަކުން، އެ ޗެކު ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޗެކުގެ ށްފައިވާދޫކޮ ކުރިން )ކ(  
 .ހޯދަންވާނެއެވެ އަނބުރާ ވިޔަފާރިއަކުން އެ ނުވަތަ
 

 ދޫކުރުމާއި، ޗެކުން ފައިސާ
 ނެގުން  ފައިސާ  ޗެކަށް

( ހާސް ދެ) -/2,000 ފައިސާގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް އަމިއްލަ )ހ(  6.00
މިނޫން ގޮތަކަށް ފައިސާ  .ޗެކަކުންނެވެ ދޭންވާނީ ފައިސާ އަދަދެއްގެ ގިނަ ރުފިޔާއަށްވުރެ

 ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުްނ ލިބިގެންނެވެ.
 

 ދޫކުރަންޖެހޭ ފިޔަވައި، ޗެކުތައް ދޫކުރާ މެދުވެރިކޮށް ސިސްަޓމް ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް )ށ( 
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ސޮއިކުރި  އެ ޗެކެއްގައި ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ޗެކުގެ ސޮއިކުރާއިރު، ޗެކުތަކުގައި އެހެން
 އެއްގޮތްތޯ  އަދަދު ލިޔެފައިވާ ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ޗެކާއި އަދި. ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ވެރިޔަކު

އަދި ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ފުރިހަމަކުރަން ހުންަނ ބައިތައް  .ބަލަންވާނެއެވެ ނގަޅަށްރަ
 ބަލަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ

 
  ޗެކުތަކުގައި، ހަދާ ފައިސާ ނެުގމަށް ބޭންކަކުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން )ނ(  

 .އޮްނނަންވާނެއެވެ ނަން މުވައްޒަފުގެ ފޮނުވާ  ނަގަން ފައިސާ އެ ތަނެއްގެ ނަމާއި 
 

 (ންސަވީސް ހާސްފަ) -/25,000 ތެރެއިން ޗެކުތަކުގެ ހަދާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ރ(  
 ވެރިންގެ  އޮންނަ ހުއްދަ ސޮއިކުރުމަށް  ޗެކުތަކުގައި، އަދަދުތަކުގެ މަތީ ފެށިގެން ރުފިޔާއިން
 .އޮންނަންވާނެއެވެ ސޮއިކޮށްފައި ޗެކުގައި ދެ މީހަކު ތެރެއިން

 
ޗެުކ  ހަދައި، ތައްގަނޑެއް ޚާއްޞަ ޖެހުމަށް ޗެކުގައި ތަންތަނުން ހަދާ ދައުލަތުގެ )ބ(  

 ސޮއިކުރުމުގެ  ޗެކުގައި ބާއްވާނީ ިމ ތައްގަނޑު . ޖަހާފައެވެ އެ ތައްގަނޑު  ނީދޫކުރަންވާ
 ކުރިން  ޗެކުތަކުގައި ހުންނަ ނަހަދައި. ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ  ވެރިޔެއްގެ އޮންނަ ހުއްދަ

 .ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ ޖަހާފައި ތައްގަނޑު
 

 ޗެކުފޮތް . ރައްކާކޮށްފައެވެ ތިޖޫރީގައި ށްއެއްގޮތަ ފައިސާއެކޭ ބަހައްޓަންވާނީ ޗެކުފޮތްތައް )ޅ(  
 ވަގުތަކު ކޮންމެ ބޭނުން ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންޓަރފޮއިލުތައްވެސް އޮންނަ ހުސްވުމަށްފަހު
 .ރައްކާކޮށްފައެވެ ތަނެއްގައި ތަޅުލެވޭ ބެލޭނެގޮތަށް

 
  ބޭރުފައިސާއިން

 ދެއްކުން  ފައިސާ
 ފައިސާ  ބޭރުފައިސާއިން އެއްޗަކަށް ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ހޯދާ ޤައުމަކުން ބޭރު )ހ(  6.07

 ޑައިރެކްޓް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ޚަރަދުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ބޭރުފައިސާއިން. ދެއްކިދާނެއެވެ
  .ބޭނުންކޮްށގެންނެވެ ޓްރާންސްފަރ ފަންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ ކްރެޑިޓަކުން

 
އަުގ އަދާކުރުމުގައި،       ޗެއްގެ އެއް ގަންނަ  ނުވަތަ  ޚިދުމަތަކަށް ހޯދާ ބޭރު ޤައުމަކުން  )ށ(  

 ގެމިިންސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ދެއްކުމަށް ފައިސާ  ފައިސާއަކުން އެ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ 
 އެ    ނުވަތަ އޮތޯިރޓީއަށް މަނިޓަރީ މޯްލޑިވްސް  ލިުބމަށްފަހު، ލިޔުމަކުން ހުއްދަ

 .އަންގަންވާނެެއވެ ބޭންކަކަށް ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގެ ހުއްދަދޭ މިނިސްޓްރީން
 

 ެއ މުޢާމަލާތަާކ ގުޅޭ  ،ބޭންކްޗާޖާއި  ،އަދަދާއި ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ  ،ދެއްކުމުގައި ފައިސާ )ނ(  
 ފައިސާ  އެކައުންޓަކުން ކަނޑަައޅާފައިވާ އެ ޚަރަދު ކުުރމަށް ހިމެނޭގޮތަށް، ޚަރަދެއް ހުރިހާ

 ދައްކަންވާނެއެވެ.
 

އޮންލައިން ބޭންކިންގ 
 ރިކޮށް މެދުވެ

 ފައިސާ ދެއްކުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރަންޖެޭހ މާީލ  މުޢާމަލާތްތައް، ޮއންަލއިން ބޭންކިންގ ނުވަތަ  )ހ(  6.03
އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް ހިންގެން ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި 
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ކަަމށް އެދި ފައިނޭންޝަލް އެފަދަ ޚިދުމަތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިްނ އެ އޮފީހަކުްނ އެ
 ކޮންޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން އޮންލަިއން ނުވަތަ ިއންޓަރނެޓް ބޭންކިންގގެ  )ށ(  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ 
 ކަނޑައަާޅ އުސޫލެއްެގ މަތިންނެވެ.   ސުންފިނޭން

  
    ކްރެޑިޓްކާޑުން  ޑެބިޓްކާޑާއި 

 އަދާކުރުން  ފައިސާ
 ހުއްދައާއެކު ިމނިސްޓަރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަްނޖެހޭ ކޮންމެހެން )ހ(  6.01

 ބޭނުންކޮށްގެން  ކާޑު . ދިދާނެއެވެހެއް ަނމުގައި  އޮފީހުގެ ކްރެޑިޓްކާޑު  ޑެބިޓްކާޑާއި
 ހުއްދަކުރާ  ގަވާއިދުގައި ކަންތައްތަކަށް މި ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ޚަރަދުކުރެވޭނީ
 ފައިސާ ލިޔާއިރު، މިނިސްަޓރަށް އެދި ހުއްދައަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ކާޑު. ޚަރަދުތަކަށެވެ
 އަދަދެއް  ރަދުކުރާނެޚަ ފައިސާ އެންމެ ގިނަވެގެން  ކަންތައްތަކާއި، ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރަން

 . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

 ނުވަތަ  ނިމޭތާ ކޮށް އެ ޚަރަދެއް ޚަރަދުތައް ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ޑެބިޓްކާޑު ކްރެޑިޓްކާޑާއި )ށ(  
 ބަޖެޓް ތެރޭގައި އެ ޚަރަދުތައް ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 2 ލިބޭތާ އެކައުންޓް އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް

 އަށްމިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް ޓަކައި،ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެުނމަށް
 އެހެންވެސް  ނުވަތަ ދަތުރެއްގައި ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަދި. ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ

 ނުވަތަ  އަންނަތާ ނިންމާފައި އެ ދަތުރެއް ޚަރަދުތައް ކުރާ ކާޑުން ދަތުރެއްގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ސާދަ) 01 ލިބޭތާ އެކައުންޓް އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް

 ިހމަނަންވާނެއެވެ. ހިސާބުތަކުގައި ބަޖެޓް ހަޅައިހުށަ އަށްފިނޭންސް
 

 ޚަރަދުކުރާކަން  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ބޭނުންކޮށްގެން ޑެބިޓްކާޑު ކްރެޑިޓްކާޑާއި )ނ(  
 ފައިނޭންޝަލް  ިއޚުތިޔާރު ކެންސަލްކުރުމުގެ  ތަ ނުވަ އަތުުލމުގެ ާކޑު ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮންޓްރޯލަރަށް
 

ޑެބިޓް ކާޑުްނ ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ  މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކްރެޑިޓް ާކޑާއި )ރ(  
 ކަނޑައަާޅ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.   ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

  ލިބެންވީ  ސާފައި
  އަސްލު ފަރާތާ 

 ހަވާލުކުރުން  ފައިސާ

   . ފަރާތާއެވެ އަސްލު ލިބެންވީ އެ ފައިސާއެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ ފައިސާ ނަގާ ޚަރަދަށް )ހ(  6.01
   ހަވާލުކުރަންވާނީ ފައިސާ ފަރާތަކާ އެހެން ފިޔަވައި ފަރާތް ޙައްޤުވާ ލިބުން އެ ފައިސާ
 އެ ފައިސާ ސަބަބަކާހުރެ އެހެންވެސް ނުވަތަ ތުން،ނެ ރަށުގައި މީހާ ލިބެންވީ އެ ފައިސާ

 ގޮތެއް މިފަދަ. ނެްތނަމައެވެ ހަވާލުވެވެން ފައިސާއާ  ެއ މީހާއަށް ވަގުތުގައި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ
 ހަވާލުކުރުމަށް ެއ ފައިސާ އެ މީހަކާ  ހަވާލުކުރެވޭނީ  މީހަކާ  އެެހން ެއ ފައިސާ ދިމާވެގެން

ލިޔުމަކާއި،  ފިންގަރޕްރިްނޓް ޖަހާފައިވާ ސޮއިކޮށް، ންފަރާތު އަސްލު  ލިބެންވާ ފައިސާ އެދި
ފައިސާ ލިބެންވާ ައސްުލ ފަރާތުގެ ކާކުކަން ައންގައިދޭ ފޮޓޯެޖހި ލިޔުމެއްެގ ކޮޕީއެއް 

 .އޮވެގެންނެވެ
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  މުަވއްޒަފަކަށް ިމ މާއްދާގެ އެއްވެސް  ހިސާބުތަކާ ބެހޭ  ފައިސާގެ  ފައިސާއާއި އޮފީހުގެ )ށ(  

 އޮފީހުގެ ބަދަލުގައި އެހެްނ މީހެްއގެ ގޮތުގެމަތިންނަމަވެސް  ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި( ހ)
 .ނުވާނެއެވެ ހަވާލުކޮށްގެން ފައިސާއެއް

 
އަިދ  ،ސޮއި ނަމާއި  ީމހާގެ ބަލައިގަތް ެއ ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގައި ނަގާ ފައިސާ ޚަރަދަށް )ނ(  

 އެ ފައިސާއެއް އަދި. ވެކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއްގެ ނަންބަރު އޮންނަންާވނެއެ 
 ނުވަތަ ބިލު ފަރާތެއްނަމަ، ހަދާ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ރަސީދު ނުވަތަ ބިލު ލިބޭ ފަރާތަކީ

 ފައިސާ ،އްނަމަތަނެ އޮްނނަ ތައްގަނޑު. އޮންނަންވާނެއެވެ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ރަސީދު
 ޑައިރެކްޓް. އެވެއޮްނނަންވާނެ ޖަހާފައި ތާރީޚު ބަލައިގަތް ފައިސާ  ތައްގަނޑާއި ލިބުނުކަމުގެ
 ފައިސާ  ޗެކަކުން ރިފަރެްނސާއި، ކްރެޑިޓުގެ ޑައިރެކްޓް ދެއްކިނަމަ  ފައިސާ ކްރެޑިޓަކުން
 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން  ނަންބަރު ޗެކު ދެއްކިނަމަ

 
ފައިސާ  އިތުރަށް ދޭްނޖެހޭވަަރށްވުރެ ދިނުމުގައި ފައިސާއެއް  ދޭްނޖެހޭ ކަމަކަށް އެއްވެސް )ރ(  

 އެ ފައިސާ  އަތުން ދެވުނު ީމހާގެ ފައިސާ ޒިންމާާވ ފަރާތުން، އެަކމުގައި ދެވިއްޖެނަމަ،
 ދައްކާނީ އެ ފައިސާ  ،ނުލިބިއްޖެަނމަ ފައިސާ އެފަރާތުން. ހޯދަންވާނެއެވެ އަނބުރާ
 .ފަރާތްތަކުންނެވެ ނުވަތަ ފަރާތުން ޒިްނމާވާ އެކަމުގައި

 
 މެދުވެރިކޮށް  މުވައްޒަފުން 

 ހަވާލުކުރުން  ފައިސާ
 ފޮނުވާނަމަ  ފައިސާ ބޭރަށް އޮފީހުން ހަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް، ރާތްތަކަށްފަ އެކި  6.06

 ލިޔެ  ފޮތެއްގައި ލިބުނުކަމަށް  އެ ފަިއސާ މުވަްއޒަފަކަށް ހަވާލުވެެގންދާ ެއ ފައިސާއާ ފޮނުވަންވާނީ،
 ބެންވާ ލި ފައިސާ، ހަވާލުކުރި މުވައްޒަފުންނާއި ފޮނުވާ މިގޮތުން. ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ

ނުދެއްކިގެްނ  ފައިސާއެއް. ޗެކުކުރަންވާެނއެވެ ބަލައި، ހަވާލުކޮށްފައިވޭތޯ ހަމައަށް ފަރާތްތަކަށް
ެއ  އެދުވަހު ހަމަ ސޮއިކޮށް، މުވަްއަޒފު ކަމާބެހޭ އެނގޭގޮތަށް، ގެނައިކަން  ގެނައިނަމަ، އަނބުރާ

 ނަގުދުފައިސާއާއި އިރޭގަތެ ފައިާސގެ ބުނާ މި މާއްދާގައި. ފައިސާއެއް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ
 ގޮތުގެމަިތން  ިމ މާއްދާގައިވާ. ިހމެނެއެވެ އެއްޗެއްވެސް  ކޮންމެ  ގަބޫލުކުރެވޭ  ގޮތުގައި ފައިސާގެ
ތައްޔާރުކުރަންވީ  ފޮތް ބޭނުންކުރާ ބަލައިގަތުމަށް ފައިސާ ގެންނަ އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށާއި ފައިސާ
 .ވާނެއެވެ ގައި MG/RV07ގަވާއިދުގެ  މި ނަމޫނާ ގޮތުގެ
 

 ނަގަން  ފައިސާ  ޗެކަށް
 ޗެކު މުވައްޒަފުންނާ  ފޮނުވާ 

 ހަވާލުކުރުން 

. ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ ަހވާލުކޮށް ޗެކު  ލިޔުމަކުން  މުވަްއޒަފަކާ ފޮނުވާ  ނަގަން  ޗެކަށް ފައިސާ  6.02
 ލިޔެފައި ގޮތަށްއެނގޭ އަދަދު ފައިސާގެ  ނަންބަރާއި އެ ޗެކުގެ ހަވާލުކުރާއިރު ޗެކު މިގޮތަށް

 ހަވާލުވާްނޖެހޭ  އެ ފައިސާއާ  އޮފީހުން  ގެނަުއމުން، ނަގައިގެން  ފައިސާ. އޮންނަންވާނެއެވެ
 ބުާނ ގޮތުގެމަތިން  ިމ މާއްދާގައި. ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ބަލައިގަނެ، ަހމައަށް ފައިސާ މުވައްޒަފަކު

ބޭނުންކުރާީނ        ގަތުމަށްބަލައި ެގންނަ ފައިސާ  ނަގައިގެން ެއ ޗެކަށް ހަވާލުކުރުމަށާއި ޗެކު
 . ފޮތެވެ ބުނެވުނު މާއްދާގައި ވަނަ 6.06 މި ގަވާއިދުގެ
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 ނެގި  ޚަރަދުކުރުމަށް 
ފައިސާއެއް ޚަރަދު 

ޢަމަލުކުރަންވީ  ނުވުމުން
 ގޮތް 

އެ ފައިާސ ، ބާކީވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޚަރަދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގާ ފައިސާއެއް، )ހ(  6.02
)ތިނެއް( ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ ފައިސާ ނެގި ކޯޑަށް  3ގިނަވެގެން ރަސްމީ ަމސައްކަތު 

އަނބުރައި ަޖމާކުރުމަށްފަހު ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީއަށް ެއ މަޢުލޫމާތު ރަްސީމ މަސައްކަުތ 
 )ދޭއް( ދުވަހުގެތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 7

 
 ތެރެއިން ޚަރަދުނުކުރެވޭގޮތް  ފައިސާގެ  ހުންނަ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

ފައިސާ،  ބާކީވެފައި ހުންނަ ފައިސާއިން ނެގި ވަކި ކަމަކަށް ފައިސާއާއި، މެދުވެރިވެފައިވާ
. ހަަމޖެއްސިދާނެއެވެ ހަދައިގެން ެއޖަސްޓްމަންޓެއް ޚަރަދަކުން ރަންެޖހޭއެ ކޯޑަކުްނ ދެން ކު

 ޚަރަދުތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ ސަބްކޯޑަކުން  އެ ޚަރަދެއް ކުރި ދާނީ ހަ ސްޓްމަންޓްއެޖަ މިފަދަ
 މައިކޯޑު ަކމަށްވާނަމަ، ބަޖެޓުގެ އެއީ ދަތުރު ޚަރަދުގެ ކޯޑު: މިސާލަކަށް. )އެކަންޏެވެ
 .(ސަބްކޯޑެކެވެ އެ ކޯޑުގެ  ޚަރަދުގެ ކޯޑަކީ ދަތުރު އެއްގަމު

 
 އައިޓަމުން  ަޖމާކުރަންޖެހޭ  ރާައނބު ފައިސާ ގޮތުގެމަތިން، ގައިވާ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ދިމާވާނަމަ، ބަހައްޓަންޖެހޭގޮތް ގިނަދުވަހު އެތަނެއްގައި ފައިސާ ނުޖެހި، ޚަރަދެއްކުރަން
 އަށްމިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ހަދަންީވ ގޮތެއް އެ ފައިސާއަށް އަވަހަކަށް ވީއެންމެ
 .ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ ލިޔެގެން

 
ފައިސާ ލިބެންވާ  ޮގތަކުން އެހެންވެސް  ނުވަތަ ތެރެއިން  ިސސްޓަމްގެ ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް ()ރ  

 ލިޔުމަކުން  އެފަރާތަށް އެަކން ހަމަޖައްސާނީ، ކަންތައް ފައިސާގެ ދެއްކޭ އިތުރަށް ފަރާތަށް
 އޭގެތެރެއިން ހުރިނަމަ ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ އަންގައި، ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް

 ކޮްނމެ ކުރާގޮތަށް ނުވަތަ އިތުރަށް ދެވުުނ ފައިސާ އަނބުާރ ހޯާދގޮތަށެވެ. މިއިންއެޖަސްޓް
 އަށްމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް ނިންިމ ގޮތް އެކަން ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް  ގޮތަކަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން
 

 އިތުރަށް  ދުވެރިވެގެން ފައިސާ ލިެބންވާ ފަރާތަކަށްމެ ހާލަތެއް ގައިވާފަދަ( ރ) މި މާއްދާގެ )ބ(  
 އިތުރަށް  ބަލާއިރު، އެޖަސްޓްުކރަން ފައިސާއިން ދޭންޖެހޭ އެފަރާތަކަށް ފައިސާ، ދެވިފައިވާ
އަދި  ނެތްނަމަ، ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަކަށް ކޯޑުން ދެވުނު ފައިސާ
ފައިާސ ހުރިަނމަ،  ދޭންޖެހޭ ސާ ލިބެންާވ ފަރާތަށްތަކުްނ ފައިކޯޑު ނުވަތަ  ކޯޑަކުން  އެހެން

 ނިންިމ ގޮތް އެކަން އެޖަސްޓްކުރުމަށްފަހު، ފައިސާ ދެވުނު އިތުރަށް ތެރެއިން އެ ފައިސާގެ
 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަުކން އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 
 އަނބުރާ އެކައުންޓަށް ފައިސާ  މެދުވެރިވާ ގޮތަށްޚަރަދުނުވާ ނަގައި ޚަރަދުކުރުމަށް )ޅ(  

 ގައި MG/BC02 މި ގަވާއިދުެގ  ަހމަޖައްަސންވީ ގޮތް ހިސާބުތަކުން ޖަމާކޮށްގެން
 .ވާނެއެވެ
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 ފާއިތުވުމަށްފަހު  އަހަރު
ލިބޭ  އަނބުރާ

 ފައިސާއާމެދު
 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ނިމުނު މާލީއަހަރުެގ ތެރޭގަިއ  ނިްނމިފަހުން، ހިސާބުތައް ދުނިމުނު މާލީއަހަރުެގ ޚަރަ  6.05
 އެނގޭނެ  ޮކން ފައިސާއެއްކަން ލިބިއްޖެނަމަ، އެއީ އަނބުރާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް

 ބަންދު ނޫްނ       ސަރުކާރު ،އާމްދަނީއަށް ަޖމާކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ލިޔެ ގޮތެއްގެމަތިން
 .އަންގަންވާނެއެވެ އަށް އެކަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިތެރޭގަ ހުގެ)ތިރީސް( ދުވަ 31
 

 ނަގާ  ޚަރަދުކުރުމަށް 
 ޚަރަދުވާގޮތް ފައިސާއެއް

   މެދުވެރިނުވުމުން 
 ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

 ދުނުކުރެވޭގޮތް ޚަރަ ފައިސާއެއް ނެގި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް )ހ(  6.71
 ނެގިއްޖެނަމަ، ފައިސާ އިތުރަށް  އަދަދަށްވުރެ ނަގަންވީ ފައިސާ ނުވަތަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

 .ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައި( ހ) 02.6 މި ގަވާއިދުގެ
 

 ނުކުރެވޭގޮތްޚަރަދު ތެރެއިން ފައިސާގެ  ހުންނަ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  
 ފައިސާ، ބާކީވެފައި ހުންނަ ފައިސާއިން ނެގި ވަކި ކަމަކަށް ފައިސާއާއި، މެދުވެރިވެފައިވާ

 .ހަަމޖެއްސިދާނެއެވެ ހަދައިެގން އެަޖސްޓްމަންޓެއް ޚަރަދަކުން ދެން ކުރަްނޖެހޭ އެ ކޯޑަކުން
 

 ތެރެއިން ފައިސާގެ ނަގާ ދަށްޚަރަ ފައިސާއާއި، ލިބޭ އޮފީސްތަކަށް ދައުލަތުގެ )ހ(   6.70 ބެހެއްޓުން  ފައިސާ
 ހަދާ ގެނެސް ގެންގޮސް އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ،ފައިސާއާއި ހުންނަ ހަވާލުނުކުރެވި

 ބަހައްޓަންވާނީ  ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ހަވާލުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، އަދި މިނޫންވެސް
  .ރޫމެއްގައެވެ ޓްރޯންގސް ނުވަތަ ފޮށްޓެއްގައި ރައްކާކުރާ ފައިސާ ނުވަތަ ތިޖޫރީއެއްގައި

މި ގޮތަށް ބެހެއްޓޭ ފައިސާއާއި ނެގޭ ފައިސާގެ ރެކޯޑު ތިޖޫރީ ބާކީކުރާ ފޮތެއްގައި ނުވަތަ 
 ބަހައްޓާ  ރައްކާކުރުމަށް ފައިސާ  ޝީޓެއްގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 ފަދަ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭ އަލިފާނުން ހުންނަންވާނީ ތަކެތި ތަންތަނާއި މިފަދަ
 .ތަޅުލެވިފައެވެ ތައްޔާރުކުރެވި

 
ތިޖޫރީން  ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކާ އެކި  ފައިސާއާއި، ބަލައިގަންނަމުންދާ އެދުވަހަކު )ށ(  

 ފައިސާވެްސ، ހުންނަ ބަހައްޓާފައި ވަތްގަނޑުގައި  ހަވާލުގައި މުވައްޒަފުންގެ  އެދުވަހު ނަގައި
  ނީހުންނަންވާ ބަްނދުކުރާއިރު އެތަނެއް އެދުވަހު ނުވަތަ ނިމޭއިރު  ރަސްމީގަޑި  އެދުވަހުގެ

 .ރައްާކކުރެވިފައެވެ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ގައިވާފަދަ( ހ) މި މާއްދާގެ
 

 އެއްޗެއްގައި ގިނަ  ނުވަތަ ތަނެއްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާފަދަ ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  
 މަނިޓަރީ  މޯްލޑިވްސް  އަންަނނަމަ، ދުވަސްތަކެއް ބަންދު ހުއްޓައި ފައިސާ އަދަދެއްގެ
 ރަސްމީ  އެންމެފަހު  ައންނަ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ވާހަކަދައްކައިގެން ބޭންކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ
 އިންތިޒާމު  ބެހެއްޓޭނެ ތަނެއްގައި އެފަދަ ެއ ފައިސާ ކުރިން ބަންދުކުރުމުގެ އޮފީސް ދުވަހު

 ބާރުތަކާ ސަލާމަތީ ހާލަތެއްގައި  ހިއްޖެހަމަުނޖެ މިގޮތަށް. ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ
 .ހަމަޖައްަސންވާނެއެވެ ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށްގެން

 
 

 އޮފީހުގައި  ނުވަތަ ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް ހަފުތާއެއްގެ ކޮންމެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  6.77 ތަންތާނގައި ދައުލަތުގެ 
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 ފައިސާގެ   ބަހައްޓާ
ރިޕޯޓު  ތިޖޫރީ

 ތައްޔާރުކުރުން 

 ހުރިވަރާއި، ޗެކުން އަދަދާއި، ހުރި ނަގުދުފައިސާއިން) ހިސާބު ފައިސާގެ އިހުރިބަހައްޓާފަ
 ތިޖޫރީއާ  ބަލައި،( ައދަދު ހުރި ވަކީން ވައްތަރެއް ކޮންމެ އޭގެ ހުރިނަމަ ބޭރުފައިސާ
 ފައިސާ ޗެކުކޮށް، ެއ ިހސާބު އިްސމުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ އިތުރަށް މުވަްއޒަފުގެ ހަވާލުވެހުރި

 ޗެކުކުރަމުން  ބަލައި ރަނގަުޅތޯ އެ ހިސާބު މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އޮފީހުގެ އަދި ގުނައި،
 .ގެންދަންވާނެއެވެ

 
 ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓު ހުިރ ފައިާސގެ އޮފީހުގައި ނުވަތަ  ިތޖޫރީގައި ނިޔަލަށް މަހެއްގެ  ކޮންމެ )ށ(  

 ތާރީޚު، އަދި  ޗެކުގެ ނަންބަރުތަކާއި، ޗެކު ތަފުސީލު، ފައިސާގެ ހުރި ޗެކުން
 .އޮންނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ރިޕޯޓުގައި އެނގޭނެގޮތަށް އަދަދު ހުރި ނަގުދުފައިސާއިން

 ގައި ވާނެެއވެ. MG/BC24 ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނެ ގޮތް 
 

 ފައިސާއެއް  އެ ތަފުސީލު، ނަގުދުފައިސާގެ ބަހައްޓާފައިހުރި އޮފީހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫރީގައި )ނ(  
 މަހުގެ  އެނގޭނެގޮތަށް، ތާރީޚު ބަލައިގަތް ެއ ފައިސާއެއް  ނުވަތަ ނެގި، އެކައުންޓުން

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ރިޕޯޓުގައި ފައިސާގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް
 

ހައްޓާފައި ބަ އޮފީހުގައި ނުވަތަ  ތިޖޫރީގައި ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ނ) އަދި( ށ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
އެއްފަހަރު       ހަފުތާއަކު( ހިސާބު ފައިސާގެ  ހުރި  ތިޖޫރީގައި) ރިޕޯޓު ފައިސާގެ  ހުރި

      ނިުމމުން، ކޮންމެ މަހެއް އަދި. ގެންދަންވާނެއެވެ ތައްޔާރުކުރަމުން އެ އޮފީހަކުން
 އެ އޮފީހަކުން  ތަްއޔާރުކޮށް،( ހިސާބު ފައިސާގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި) ރިޕޯޓު އެ މަހެއްގެ

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 
 އިސްވެރިޔަކު ފަިއސާއާބެހޭ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓުގައި، އޮފީހުގެ )ބ(  

 އަދަދު  ފައިސާގެ މުވައްޒަފާއި، ހަވާލުވެހުރި ތިޖޫރީއާ އިތުރަށް، އޮތުމުގެ ސޮއިކޮށްފައި
 އެއްފަދަ ތަކެތި  ފައިސާއާ ފައިސާއާއި އަދަދަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވާ މުވައްޒަފު، ޗެކުކުރި ބަލައި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ސޮއިކޮށްފައި ހުރިކަމަށް
 

 ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ތަންތާނގައި ގައިވާފަދަ( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 6.70 މި ގަވާއިދުގެ )ޅ(  
 އެއްވެސް  އެހެން ފިޔަވައި ތިތަކެ ފައިސާއާއި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދައުލަތުން އަދި ތަކެތި

 ތަކެތި ފައިސާއާއި  ުހންނަ ތަންތާނގައި މިފަދަ އަދި . ނުވާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން އެއްޗެއް
 .ކަމުގައެވެ ތަކެތި ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ބެލެވޭނީ

 
ފަރާތަކަށް އެހީއެއް  މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚާއްޞަ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި، )ހ(  6.73 ފައިސާ  އެހީގެ  ޚާއްޞަ

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.، ވެދެވޭނީ
 

 ދަތި  ކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްގައި، ލިބޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް އެ  .0   
 މަޞްލަޙަތެއް ޢީއިޖުތިމާ  ވެދިުނމަކީ، ދައުލަތުން އެހީއެއް  ކޮންމެވެސް  ޙާލަތެއްގައި،

 ފެންނަ  ަސރުކާރަށް ކަމުގައި ކަމެއް ޢަދުލުވެރި ނުވަތަ ަކމުގައި ކަމެއް ހިމެނޭ



77 
 

 ނުވަތަ  ޙާލަތްތަކުގައި؛
 އެ ނުވަތަ ީމހަކު އެ ދަތިކަމަކުން މާލީ ދިމާވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް  .7   

 ބައެއްގެ  ްސބަތެއްގެނި އެކަށީގެންވާ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮށްދިނުމަކީ ސަލާމަތް ފަރާތެއް
 އެ  ޙާލަތުގައި އެ އިތުރަށް، ުވމުގެ  ަކމަކަށް ހިމެނިެގންވާ ަކމުގައި  އެ މަޞްލަޙަތު

 ޢަދުލުވެރި، އެްނމެ ކޮށްދިނުމަކީ ސަލާމަތް  ތެއްފަރާ އެ  ނުވަތަ މީހަކު
 .ޙާލަތްތަކުގައި ފެންނަ ސަރުކާރަށް ކަމަށް ގޮތް އިންޞާފުވެރި

 
 ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކަށް ނުަވތަ މީހަކަށް ގޮތުގައި  އެހީގެ ޚާއްޞަ ންދަށު ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ މަތިން، ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި  ވެދެވޭނީ އެހީއެއް ފައިސާއިން
 .މިނިސްޓަރަށެވެ ފިނޭންސް  ހުއްދައާއެކު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުވަތަ އެންގުމަކަށް

 
 ފިނޭންސަށް  އޮފް މިނިްސޓްރީ އެދި ހޯދުމަށް ފައިސާ އެހީގެ ކުން،އޮފީހަ ދައުލަތުގެ )ނ(  

 މާލީ ހުއްދައާއެކު ވެރިޔެއްގެ މަތީ އެންމެ އޮފީހެއްގެ އެ އެ ހުށަހަޅާނީ،
 ކަމަކާ  ބޭނުންވާ  ޯހދުމަށް ފައިސާ އެ  ހުށަހަޅާއިރު، އެގޮތުން  އަދި. ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

 ހޯދަން  ފައިސާ އެހީގެ ތެރޭގައި، މީގެ . ހިމަަނންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  ގުޅޭ
 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ތަފުސީލުކޮށް ސަބަބު އެދެންޖެހުނު

 
 ހުށަހަޅާ ފިނޭންސަށް ޮއފް މިިނސްޓްރީ އެދި ހޯދުމަށް  ފައިސާ އެހީގެ އޮފީހަކުން، ދައުލަތުގެ )ރ(  

 ހުއްދަ އްޔާގެރަީއުސލްޖުމްހޫރި މިނިސްޓަރު، ފިނޭންސް  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެުޅމަކާ ކޮންމެ
 .ހޯދަންވާނެއެވެ

 
 ކަންކަމަށް ކުއްލި ެއފަދަ ބަޖެޓުގައި އަހަރެއްގެ އެ ޚަރަދުކުރެވޭނީ ފައިސާ އެހީގެ )ބ(  

 ފައިސާ  ފިނޭންސުން ޮއފް މިިނސްޓްރީ ތެރެއިން  ފައިސާގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް
 .ދޫކުރުމުންނެވެ

 
 އަހަރުގެ އެ އޮފީހުގެ ދައުލަތުގެ  އެދޭ ލިބުމަށް އިސާފަ އެ ދޫކުރެވޭނީ ފައިސާ އެހީގެ )ޅ(  

 މިނިސްޓްރީ  ނުވަތަ. އޮވެގެންެނވެ ކަނޑައެޅިފައި ފައިސާ ދިނުމަށް  އެހީ މިފަދަ ބަޖެޓުގައި
 އެ  މިގޮތަށް. ިލބިގެންނެވެ ފައިސާ ަބޖެޓަށް އޮފީހެއްގެ އެ  ހުށަހަޅައި، ފިނޭންސަށް އޮފް

 ފައިސާ ގޮތުގައި އެީހއެއްގެ އެފަދަ ނެތްަނމަ، ންަހމަޖެހެ  ފައިސާ ބަޖެޓުން އަހަރެއްގެ
 .ފާސްކޮށްގެންނެވެ ަމޖިލީުހން ރައްޔިތުންގެ ހުށަހަޅައި  ބަޖެޓެއް ސަޕްލިމެންޓްރީ ދޭންވާނީ

 
 
 
 
 

 ޙާލަތަކާ ދަތި ކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް  ލިބޭ ފަރާތްތަކަކަށް ނުވަތަ  މީުހންނަށް ގިނަ )ކ(  
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 ނުވަތަ މީހުންނަށް އެ ގޮތުގައި  އެހީއެއްގެ ޚާއްޞަ އިންފައިސާ ދައުލަތުގެ ގުޅިގެން
 ލިބިދެވޭނެ އެހީ  އެ ޙާލަތުގަިއ، ނިްނމާ ސަރުކާރުން  ވެދިނުމަށް އެހީއެއް ފަރާތްތަކަށް

 ކަނޑައަޅާނީ  އުސޫލުތައް ތަފުސީލު ގުޅޭ ލިބިދިނުމާ އެހީ ފަރާތްތަކާއި، ނުވަތަ މީހުން
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 
 ގަވާއިދުގައި މި ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ދައުލަތުގެ  ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ފައިސާ އެހީގެ )އ(  

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ
 

 ފައިސާ  އެޑްވާންސް 
 ޚަރަދުކުރުން 

 .ކަންކަމަކަށެވެ ތިރީގައިމިވާ  ދޫކުރެވޭނީ ފައިސާ އެޑްވާންސް )ހ(  6.71
 

 ދޭންޖެހޭ ވަގުތީގޮތުން ޚަރަދުތަކަށް ކެޕިޓަލް ޚިދުމަތްތަކަށާއި މު އާން ސަރުކާރުގެ  .0  
       ނުވަތަ  ަމރުކަޒެއް އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ދިނުމަށާއި، ފައިސާ

ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހޭ ރަށެއްގައި ނެތް ބޭންކެއް އޮތް އެކައުންޓެއް އެ އޮތޯރިޓީގެ
 ޚަރަދުތަކަށް  އޮފީސްތަކުގެ ރުކާރުގެސަ ހިނގާ  ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ކުރުމަށާއި،
 .ދޫކުރުމަށް ފައިސާ ދޫކުރަންޖެހޭ

 
 ދިމާވާ ކުއްލިއަކަށް އަދި ،ނޭނގޭ ރާވަން ނުވަތަ ވިސްނައިގަންނަން ކުރިން  .7   

 .ދޫކުރުމަށް ފައިސާ ހާލަތެއްގައި ދޫކުރަންޖެހޭފަދަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް
 

 ފައިސާ  ފަންޑަކުން ޕަބްލިކް  އެއްވެސް އެހެން  ތިންގޮތެއްގެމަ ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު  .3   
 .ދޫކުރުމަށް ފައިސާ ހާލަތެއްގައި ދޫކުރެވެން ނެތް

 
     ލިބިގެން  ލިޔުމަކުން ހުއްދައެއް ިމނިސްޓަރުގެ ޚަރަދުކުރެވޭނީ، ފައިސާ އެޑްވާންސް )ށ(  

 .އެ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

    ަކމަކަށް އެހެން ިފޔަވައި ކަމަކަށް ހުއްދަދީފައިވާ މަށްޚަރަދުކުރު ފައިސާ  އެޑްވާންސް )ނ(  
 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ޚަރަދެއް އެ ފައިސާއެއް

 
 މިނިސްޓަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ގޮތުގައި ފައިސާގެ އެޑްވާންސް ހާލަތެއްގައި، އެއްވެސް )ރ(  

 .ނުވާނެއެވެ ޚަރަދުކޮށްގެން އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ހުއްދަދީފައިވާ
 

 ހަަމޖެއްސޭތޯ ިއްނތިޒާމުތައް ނެގޭނެ ފައިސާ  މަދުން ީވހާވެސް ގޮތުގައި ޑްވާންސްގެއެ )ބ(  
 ވަގުތުން ލިބުމުން  އަނުބރާ ެއ ފައިސާ އަދި. ބަލަންވާނެއެވެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިން

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ހިސާބުތަކުގައި
 

 ފައިސާ  އުލަތުގެދަ ޢަމަލުކުރަންވާީނ، ޚަރަދުކުރުމުގައިވެސް ފައިސާ އެޑްވާންސް )ޅ(  
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 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ހަމަޖެހިފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް
 

 ފައިސާ  އެޑްވާންސް 
 ހުށަހެޅުން  ހޯދުމަށް 

އަތޮޅުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮީފސްތަކަށް ބޭނުންވާ އެޑްާވންްސ   6.71
ޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުުރމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތަކާއެުކ ފައިސާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެކައުން

އަށް ފެކްސް މިިންސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން )ވިހި(  71ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 
އްގެ ސަރުކާުރ މެއިލްގެ ޒަރީއާއިްނ ފޮނުވުމަށްފަހު، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު، އެ މަހެ-ނުވަތަ އީ

 .ބަންދު ނޫން އެންމެފަހު ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުެގ ކުރިން ފޮުނވަންވާނެއެވެ
 

 ( MG/BC04)ކުރިޔަށް އޮތް މަހަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޭޕމަންޓް ވަުއޗަރު  (ހ)  

ބޭނުންވާނެަކމަށް ލަފާކުރާ ފައިާސ     ކުރިޔަށް އޮތް މަހުެގ ޚަރަދަށް އެޑްވާންސަށް  (ށ)  
(MG/RV08 ) 

  MG/RV09ވޭތުވެދިޔަ މަހު އެޑްވާންްސ ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ބާކީގެ ހިސާބު  (ނ)  

  MG/BC08ޗެކު ރަޖިސްޓަރީ  (ރ)  

  MG/RV10ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް  (ބ)  

 ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ކޮޕީ (ޅ)  

 ފައިސާ  ޕެޓީކޭޝް
 އިމްޕްރެސްޓް ސިސްޓަމުން 

 ޚަރަދުކުރުން 

 ގޮތުގައި  ޕެޓީކޭޝްގެ ދަށުން ސިސްޓަމްގެ އިމްޕްރެސްޓް ޚަރަދު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުދިކުދި )ހ(  6.76
 ދޫކުރެވޭނީ ފައިސާ ޕެޓީޭކޝް މިގޮތުން. ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން ފައިސާ
 އަށްމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް ލިޔުމަކުން  ބަޔާންކޮށް އަދަދު ސަބަބާއި ބޭނުންވާ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ
 

 އިމްޕްރެސްޓް ާމއްދާގައިވާ  ަވނަ 6.72ބަލަހައްޓަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް )ށ(  
 ބަޖެޓް އެތަނެއްގެ އަދަދު ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޕެޓީކޭޝްއަށް. ުއސޫލުންނެވެ ސިސްޓަމްގެ

 ުމޅި ބަޖެޓުގެ  ގޮތުެގމަތިން، ނުވަންނާނެ  އައިޓަމަށް  ޚަރަދު އެކައުންޓުން ނަގައި،
 .ބާކީކުރަންވާނެއެވެ ޖުމުލައިން 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ލުކުރެވޭހަވާ ތާރީޚު، ޚަރަދުކުރެވޭ  ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި، ފައިސާ ޕެޓީކޭޝްއިން )ނ(  

ބޭނުމާ  ޚަރަދުކުރެވޭ ފަިއސާ ޚިދުމަތް، އެ ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުނު ސޮއި، ނަމާއި  މުވައްޒަފުގެ
 ޕެޓީކޭޝް  އެނގޭނެގޮތަށް އަދަދު ޚަރަދުކުރެވުނު ނަންބަރު، އަދި ޯކޑު ބަޖެޓް ގުޅޭ

 ފައިސާ  ޚަރަދުތަކަށް ކުެރވޭ އަދި އެ ވައުޗަރަކުން. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ވައުޗަރެއް
 ވައުޗަރަކާއެކު  ކޮންމެ ލިޔުންތައް ބިލުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ރަސީދުތަކާއި ލިބޭ ދެއްކުމުން
ނިޔަލަށް އެ އޮފީހެއްގައި  ޑިސެންބަރުގެ 30 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ފައިލުކޮށް އެޓޭޗްކޮށް
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 ގެންގުޅޭ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ޑިޕޮސިޓް ގެ އަދަދާއި،( ޕެޓީކޭޝް ) ފައިސާ އަތްމަތީ ހުރި
 އަދަދު  ކޭޝް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ފައިސާގެ ފައިސާގެ އަދަދާއި، 

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްކަށަވަރުކުރާ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރާނީ 
 މަތިންނެވެ.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ގަވާއިދުން އެ ފައިސާ  ،ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު ލަސްވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު )ރ(  

ތަކުގެ ހިސާބުތަކަށް ވައްދައި ބަޖެޓް ހިސާބުތަކުން ނަގަންޖެހޭ ބަޖެޓް އައިޓަމު
ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ. އަދި މަްސ ނިުމމުްނ ޚަރަދު ރިޕޯޓު ހަދާއިރު، ެއ ރިޕޯޓާއެކު އޮންަނ 

ލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި އެތަެނއްގައި ގެންގުޭޅ އަދަދު ރިކޮންސި
 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ގަވާއިދާ  ޢަމަލުކުރާނީ މި ހަވާލުކުރުމުގައި، ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ފައިސާއިން ޕެޓީކޭޝް )ބ(  

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ
 

މި ގަވާއިދުެގ  ނަމޫނާ ބަލަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ ތައްހިސާބު ފައިސާގެ ޕެޓީކޭޝް )ޅ(  
MG/RV11  ެގައި ވާނެއެވ. 

 
 ފައިސާގެ ޕެޓީކޭޝް
 ޗެކުކުރުމާއި، ހިސާބުތައް
 ނެގުން  އަނބުރާ  ޕެޓީކޭޝް

 ޗެކުކުރަމުން ބަލައި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޚަރަދުކުރާގޮތް  ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް )ހ(  6.72
    މާއްދާގެ ވަނަ   76.6 މި ގަވާއިދުގެ  ހާލަތެއްގައި ބޭނުންޖެހިއްޖެ . އެވެގެންދަންވާނެ

 ތިރިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު  އަދި މަތިކޮށް މިންވަރު ފައިސާގެ ޕެޓީކޭޝް ގައިވާ (ހ)
 .ލިބިގެންވެއެވެ ރޯލަރަށްކޮންޓް ފައިނޭންޝަލް

 
 ބޭނުންކުރަމުން  ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ މަޖައްސާފައިވާހަ ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް )ށ(  

 އެކުގައި އަދަދު މުޅި  ދޫކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި ޕެޓީކޭޝްގެ އެނގިއްޖެނަަމ، ގެންދާކަން
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ އަނބުރާ

 
 ފެނިއްޖެ  މާލީިޒންާމދާރުވެރިޔާއަށް ނުވާކަމަށް ބޭނުން އެ ތަނަކަށް ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް )ނ(  

 ނެގި  ގެންގުުޅމަށް ގޮުތގައި ޕެޓީކޭޝްގެ ނިްނމައި ިހސާބުތައް ެއ ފައިސާގެ ހިނދެއްގައި،
 .ަޖމާކުރަންވާެނއެވެ އަނބުރާ ބަޖެޓަށް އެ އަދަދު ހަމަކޮށް، އަދަދު ޖުމުލަ
 

 ގޮތުގައި އިމްޕްރެސްޓުގެ
 ދޫކުރުމާއި ފައިސާ

 ބެލެހެއްޓުން 

 ޚިދުމަތްތަކާ  އެިކ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ދައުލަތުން ފައިސާއަކީ، ދޫކުރާ ގޮތުގައި ރެސްޓުގެއިމްޕް )ހ(  6.72
 ބެލުމުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ ޚާއްޞަ އެކަމަށް ނަގައި، އެޑްވާންސްކޮށް ޚަރަދުކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން
 .ފައިސާއެވެ ޚަރަދުކުރާ ބަހައްޓައިގެން ދަށުގައި

 
 ސްޕެޝަލް ިއމްޕްރެސްޓާއި ސްޓޭްނޑިންގ އެއީ،. ޔަކަށެވެދެބަ ބެހިގެންވަނީ  އިމްޕްރެސްޓް )ށ(  

 .މިަވނީއެވެ ތިރީގައި ބޭނުންކުރެޭވ ގޮތް އިމްޕްރެސްޓް މި. އިމްޕްރެސްޓެވެ
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 :އިމްޕްރެސްޓް  ސްޓޭންޑިންގ  .0   

 އަދި އާކުރެވޭ، އެކިފަހަރުމަތިން  ބޭނުންވުމުން  ިއމްޕްރެސްޓަކީ، ސްޓޭންޑިންގ
 ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންަޝލް ނުވަތަ ނދެއްގައިހި  ފެނިްއޖެ ނެތްކަމަށް ބޭނުން

 .ފެސިލިޓީއެކެވެ ހުއްޓާލެވޭނެ އަންގައިފިނަމަ، ލިޔުމަކުން
 

 :އިމްޕްރެސްޓް  ސްޕެޝަލް   .7   
 ބޭނުމަކަށް ޚާއްޞަ ވަކި މަޤުޞަދެއްގައި ޚާއްޞަ ވަކި އިމްޕްރެސްޓަކީ، ސްޕެޝަލް

 ފައިސާ ދިން މަޤުޞަދު  އެޑްވާންސް ދެވޭ މިގޮތުން. ފައިސާއެކެވެ އެޑްވާންސް ދެވޭ
 ކުރިން ފާިއތުވުމުގެ ެއ މުއްދަތު ނުވަތަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ

 .ނިންަމންވާނެއެވެ އެހިސާބުން ހިސާބުތައް ެއ އެޑްވާންސްގެ  ހާސިލުވެއްޖެަނމަ،
 

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަށްނޭންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް ސްޓޭންޑިންގ )ނ(  
 ބޭުނންވާ އިމްޕްރެސްޓް ހުށަހެުޅމުގައި، ހުށަހަޅާ  އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ

 އަދަދު ބޭނުންވާ އަދި މަޤާމު، ނަމާއި  މުވަްއޒަފުގެ ޒިްނމާވާނޭ  އިމްޕްރެސްޓަށް ސަބަބާއި،
 ިއމްޕްރެސްޓް ބަލައި، ހުށަހެޅުންަތއް ހުށަހެޅޭ  މިގޮތަށް. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ތަފުސީލުކޮށް

 މިަކމަށް ލިޔުމަުކން ފެނިއްޖެަނމަ، ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް މުހިންމުަކމަށް ދޫކުރުން
 ސިސްޓަމް  އިމްޕްރެސްޓް ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ އަދި. ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ

 ސްޓޭންޑިންގ. ދޭންވާނެއެވެ އިރުޝާދު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ހިސާބުތައް ބޭނުންކޮށްގެން
 .މުވައްޒަފަކަށެވެ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  އެަކމަށް ދޫކުރެވޭނީ އެޑްވާންސްކޮށް އިމްޕްރެސްޓް

 
 ލިޔުމަކުން  އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް ސްޕެޝަލް )ރ(  

 ހުށަހެުޅމުގައި، ހުށަހަޅާ އެދި މްޕްރެސްޓަށްއި  މާީލޒިންމާދާރުވެރިޔާ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 ނަމާިއ މަޤާމު، މުަވއްޒަފުގެ ދޫކުރެވޭނެ  އިމްޕްރެސްޓް ސަބަބާއި، ބޭނުންވާ  އިމްޕްރެސްޓް
 ލަފާކުރާ  ހުއްޓާލެވޭނެކަމަށް އަދި ،ހިސާބުކުރެވޭނެ އިމްޕްރެސްޓް ތާރީޚާއި، ދޫކުރެވޭނެ

 ެއ އިމްޕްރެސްޓަކުން އެދެންާވނީ ސްޓަށްއިމްޕްރެ ސްޕެޝަލް. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ތާރީޚު
 އިމްޕްރެސްޓް  އަދި. އަދަދަކަށެވެ ފުރިހަމަކުރެވޭނެ މަޤުޞަދެއް ބޭނުންވާ ހާސިލުކުރަން
 ދަތިކަމެއްނެތި އެ ަމޤުޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނެ  ވާންވާނީ، މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ބޭނުންކުރަން
 އެކަމަށް ދޫކުރެވޭނީ ވާންސްޮކށްެއޑް އިމްޕްރެސްޓް ސްޕެޝަލް. މުއްދަތަކަށެވެ އެންމެކުރު

  .މުވައްޒަފަކަށެވެ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
 

 އިމްޕްރެސްޓަކާ ،ހުއްދަދެވޭނީ ހުށަހެޅުމަކަށް ހުށަހެޅޭ  އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް ސްޕެޝަލް )ބ(  
އިމްޕްރެސްޓަށް ދޫކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިްނ ޚަރަދުނުވެ ބާކީ ހުންނަ  މުވަްއޒަފު ހަވާލުވާ

 ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ފައިސާ އަނބުރާ
 

 އިތުރު ނުދެއްކިވާނަމަ، ފައިސާއެއް  ދައްކަންޖެހޭ  އިމްޕްރެސްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން )ޅ(  
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 .ނުދެވޭނެއެވެ ހުއްދައެއް ދޫކުރުމުގެ އެ މުވަްއޒަފަކަށް އިމްޕްރެސްޓެއް
 

 އެއްވެސް ފައިސާ އިމްޕްރެސްޓުގެ ޝަލްސްޕެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަކި މުވައްޒަފަކާ )ކ(  
 ހަާވލުވެހުރި މިކަމާ. ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް އެހެން ހާލަތެއްގައި

 ވަގުތުން  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ިމ އިމްޕްރެސްޓް ހާލަތެއް ނުކުރެވޭނެ  އެކަން މުވައްޒަފަކަށް
 ސްޕެޝަލް  ަހވާލުވެވޭނީ ތާމުވައްޒަފަކަށް މި މަސައްކަ އެހެން. ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ
 .ހުށަހަޅައިގެންނެވެ އައު ހުށަހެޅުމެއް އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް

 
 އެހެން  މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާގެ  މުވައްޒަފު  ހަވާލުވެހުރި  އިމްޕްރެސްޓާ  ސްޓޭންޑިންގ )އ(  

 .މިވަީނއެވެ ތިރީގައި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގޮތް ހަވާލުކުރުމުގައި  މުވައްޒަފަކާ
 

 ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް  އޭނާގެ މުވައްޒަފު ހަާވލުވެހުންނަ އިމްޕްރެސްޓާ ންގސްޓޭންޑި  .0   
 ސްޓޭންޑިންގ ބޭނުންކުރަުމން އައި  ކުރިން ހަވާލުކުރެވޭނީ، މުވައްޒަފަކާ އެހެން

 .ނާންނަ ގޮތަށެވެ ބަދަލެއް މަޤުޞަދަށް އިމްޕްރެސްޓުގެ
 

 ފައިނޭންޝަލް ލުކުރާއިރު،ބަދަ މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ިއމްޕްރެސްޓް ސްޓޭންޑިންގ  .7   
 ހޭންޑިންގއޯވަރ" ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަކަށް ކަނޑައަޅާ  ކޮންޓްރޯލަރ
 ިމ ސެޓުފިކެޓުގައި އަދި ދެމުވައްޒަފުްނ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ގައި" ސެޓްފިކެޓް
 .ހުންަނންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ އިމްޕްރެސްޓާބެހޭ ހަވާލުކުރެވޭ

 
 ހަމަކުރުމުގައި ހޯދައި ލިޔެކިޔުން  ޚަރަދުތަކާބެހޭ ކުރެވޭ އެކައުންޓުން ޓްއިމްޕްރެސް )ވ(  

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް
 

 ނުވަތަ ވައުޗަރު ނުވަތަ ބިލު ރަސީދު، ޚަރަދުތަކާބެހޭ ކުރެވޭ އިމްޕްރެސްޓުން  .0   
 .ލިބިގަތުން ހޯދައި ލިޔުންތައް ގުޅުްނހުރި އެނޫންވެސް

 
ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ  ފައިސާ  ހާލަތެއްގައި  ނުލިބިއްޖެ  ވައުޗަރެއް  ނުވަތަ އްރަސީދެ  .7   

 .ބަޔާންކުރުން އެ މުވައްޒަަފކު ސަބަބު ލިބިފައިނުވާ ރަސީދު އަދި ،ތަފުސީލު ގޮތުގެ
 

 ހުރިހާ  އާުކރާނަމަ، އަލުން  ިއމްޕްރެސްޓް ނުވަތަ ހުއްޓާލާނަމަ  އިމްޕްރެސްޓެއް  .3   
 .ހަވާލުކުރުން އޮފީހާ ދޫކޮށްފައިވާ މްޕްރެސްޓްއި އަސްލު، ވައުޗަރުތަކުގެ

 
 ސްޓޭންޑިންގ އަތުވެއްޖެނަމަ، ނިުމމަކަށް ބޭނުން ދޫކުރި އިމްޕްރެސްޓް ސްޓޭންޑިންގ )މ(  

 ޚަރަދުނުކޮށް ހުރި  އަދި. ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ ވަގުތުން ގެންދިޔުން ކުރިއަށް އިމްޕްރެސްޓް
 .ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ އޮފީހަށް ފައިވާދޫކޮށް އިމްޕްރެސްޓް ވައުޗަރުތައް ފައިސާއާއި

 



83 
 

  2ބާބު 
 އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  ،މުސާރައާއި އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް 

 
މުސާރައާއި އުޖޫރައާއި 

 ޢިނާޔަތް
މުސާރައާއި އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތަކީ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް  )ހ(  2.10

ެގ މަސައްކަްތ އެ އޮފީހެއްގައި ނުވަަތ އެ އޮފީހަކުން ކަނޑައަާޅ ރޭވުމާއި ތަންފީޒުކުރުމު
ތަނެއްގައި ކުރުމަށް ޤާނޫީނ ަހމަތަކުގެމަތިން ަވޒީފާ ަހމަޖެހިފައިާވ މުވަްއޒަފުންނަށާއި 
ޒިންމާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ 

 ނޫނީ ަހމަތަކުގެމަތިން ދެވޭ ފައިސާއެވެ.އެއްބަސްވުމެއްގައި ކަނޑައަޅައިެގން ޤާ
 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދޭންވާނީ ބަޖެޓުގައި "މުަވއްޒަފުންނަށް ހިނގާ  )ށ(  
ޚަރަދު" ގެ ކޯޑުގައި ހިމަނައިގެން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުސާރައާިއ 

 ޢިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.  
 

ރައާއި ޢިނާޔަތް އަދި އުޖޫރައާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާ )ނ(  
ކަނޑައަޅާފައިވާ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ  ،ދޭންވާނީ ތައްއެހެނިހެން އެލަވަންސް

އިތުރުގަޑީގައި ކުރުވޭ  ގަޑީގައި ނުވަތަގޮތުގެމަތިންނެވެ. މިގޮތުން ނުރަސްމީ
 ގައި ާވ ަނމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. MG/BC09 އްވާނީމަސައްކަތްތުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓަ

 
މުވައްޒަފުންގެ ުމސާރައާއި އުޖޫރައާބެހޭ އެްނމެހައި މަޢުޫލމާތު ލިޔެކިޔުމުން ރަނގަޅަްށ  )ރ(  

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓައި މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ 
 ފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވަްއޒަފުންނެވެ.މުވައްޒަ

 
އުޖޫރައަށް މީހުން 

 ގެންގުޅުން 
ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް  )ހ(  2.17

ދުވެއްެޖ އިތުރުވުން ނުވަތަ މަސައްކަތެްއ އަވަސްކުރަންޖެުހން ނުވަަތ މުަވއްޒަފުން މަ
ހާލަތެއްގައި ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުަމށް ފަންނީ ނުވަތަ 
ފަންނީ ނޫން މީހުން ެއ މަސައްކަތަކަށް ކަނޑަެއޅޭ ވަިކ އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް 
ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އުޖޫރައަްށ މީހުްނ ގެންގުޅެވޭީނ އޮފީހެއްގެ ވަޒީފާގެ 

ކި މަޤާމެއް ަހމަޖެހިފައިނެތް ަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާ އޮނިގަނޑުގައި ވަ
 ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިިބގެންނެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްހާލަތްތަކުގައި، 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އުޖޫރަައށް މަސައްކަތްކުރުވާ  )ށ(  
ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ީވހާވެްސ  ފަރާތްތައް

 ހާމަކަންބޮުޑ ގޮތެއްގައި އަދި އެކަމަްށ ކުރިމަތިލާްނ ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކަށް 
ަހމަހަަމ ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް، އަދި އެަކމަށް އެންެމ އެކަށޭަނ  ކުރިމަތިލުމުގައި

 ގެމަތިންނެވެ.ފަރާތަށް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތެއް
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ފަރާތްތަކަކީ ެއ އޮފީހެއްގެ ދާއިީމ  ފަރާތަކީ ނުވަތަ އުޖޫރައަށް ަމސައްކަތްކުރުވާ )ނ(  

މަސައްކަތުގެ އި މުވައްޒަފުންނާ އެއްަހމައަކުން މަސައްކަތުގެ ވަގުތާިއ އިންތިާޒމާ
ބުރަމިން ހަަމޖެހިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ 

 އިކަތެއްގެ އުޖޫރަ ހަަމޖައްސަންވާނީ މަސައްކަތު ވަުގތާއި އިންތިޒާމާމަސައް
މަސައްކަތުގެ ބުރަމިްނ ހަމަަހމަާވ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާަރއާއި ޢިނާޔަތަށްވުރެ 

 އިތުރުނުވާ ނިސްބަތަކުންނެވެ.
 

ިއ އެކަމަްށ އުޖޫރައަށް ަމސައްކަތްކުރާނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑަައޅަންވާީނ ފާސްކުރި ބަޖެޓުގަ )ރ(  
 ދޭނެ ފައިސާ ހިމެނިފައި އޮވެގެންނެވެ.

 
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ 

ދިނުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު 
 ތައްޔާރުކުރުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ުމސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި ޕޭމަންްޓ ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަސްލެއްކަމަްށ   2.13
ސާރަޝީޓާއި އެއާގުޅޭ އަސްލު ލިޔުންތަކެވެ. ބަލާނީ، މުސާރަ ދިުނމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ މު

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ހަދާނީ މުސާރަޝީޓުގައިވާ ތަފާތު ކޮލަމުތަކުގެ ޖުމުަލ ފައިސާ ތަފާތު 
އެކައުންޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭނަމަ ވަކިވަކި ޗެކު ހެދޭ ގޮތެއްގެމަިތންނެވެ. މިގޮތުން ހަދަންޖެޭހ 

 ވައުޗަރެއްގައި ިހމަނަންވާެނއެވެ. ލޫމާތު އެ ޢުކޮންމެ ޗެކަކަށް ބޭނުންވާ މަ
 

މަތިްނ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް އަދި އުޖޫަރ ދޫކުރާނީ، ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  2.11 މުސާރަ ދިނުން 
 ހަަމޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 
ތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާަރއާއި އުޖޫަރ ފައިސާ ބޭންކެއް ހުރި ރަށެއްގައި މަސައްކަ )ށ(  

ނަމުގަިއ އޮންަނ   ގެދޫކުރާނީ، ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިްޓ ޓްރާންސްފަރއަކުން ެއ މުވައްޒަފަކު 
ބޭންކް އެކައުންޓަކަށެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، އަލަށް ވަޒީފާދޭ 

މުން، ުމސާރަ ޖަމާކުރަންީވ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަެޖހުނުކަމުގެ ޗިޓު ލިބު
އެކައުންޓު ނަންބަރާއި، ބޭންކް އަިދ ބްރާންޗް އެނގޭޭނ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް މުވައްޒަފުެގ 

 އަތުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީްސ ހުންަނ ރަށުގަިއ ބޭންކެއް ނެތްނަމަ މުވައްޒަުފ  )ނ(  
ފައިސާއިން  ސާރައާއި ުއޖޫރަ ނަގުދުލިޔުމަކުން އެދުމުްނ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މު 

ދެވިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ނަގުދުފައިސާއިން މުސާރައާއި އުޖޫަރ ދެވޭނީ މުވައްޒަފަށް 
މަޖުބޫރު ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، އެކަން އެ އޮފީހަކުން ހުށަހެުޅމުން ފައިނޭންޝަލް 

 ކޮންޓްރޯލަރ ލިޔުމަކުން ހުއްދަދިނުމުންނެވެ.
 

ންގުޅޭ އުޖޫރައަށް ގެ 
 މީހުންނަށް ފައިސާ ދިނުން 

ިމ ގަވާއިދުގެ   ،އުޖޫރައަށް ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ދޭންޖެޭހ ފައިސާވެސް ދޭންވާނީ )ހ(  2.11
ނުަވތަ އެފަދަ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2.11

މަތިންނެވެ.އްގެ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރުމަށާއި އުޖޫަރ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޮގތެ  
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     -/1,000ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެޭހ އުޖޫަރ ފައިސާެގ އަދަދު  )ށ(  

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ނަގުދުފައިސާއިން ދެވިދާނެއެވެ. މި ފައިސާ ދިވެހިހާސް(  )އެއް
 ތައް ދިނުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރާއިރު، މަސައްކަްތކޮށްފައިވާ ގަޑި

އެނގޭގޮތަށް އެ މުވަްއޒަފަކާއި ެއ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ަކންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 
އެންމެ އިސްވެރިާޔ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެްއ އޮންނަންވާނެއެވެ. ުނވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް 

 އެނގޭެނ އަދި ތައްޒަރީއާއިން ބަލަހައްޓާ ޓަިއމްޝީޓްގައި އެމީހަުކ ަމސައްކަތްކުރި ަގޑި
އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އެްނމެ ިއސްވެރިޔާ ގަބޫލުކުރާ 

 ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

ވަޒީފާއިން ނުވަތަ 
ޚިދުމަތުން ވަކިވުމުން 
 ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުން 

ބަދަލުވާ އޮފީހަކުން އަނެްއ އޮފީހަކަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވަްއޒަފުންނަށާއި، އެއް )ހ(  2.16
މީހަުކ ވަކިިވ  އެ  ،މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެެހނިހެްނ ގޮތްގޮތުން ދޭންޖެޭހ ފައިސާ

 ނުވަތަ ބަދަލުވި މަހެއްގެ ުމސާރަދޭއިރު ދޭންވާނެއެވެ. 
 

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  )ށ(  
ތާރީޚާ ަހމައަށެވެ. ނަމަވެްސ  ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާން ވަކިކުރިޗިޓުގައިވާ ވަޒީފާއި

އަންގާފައި ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިކަން އެ މުވައްޒަފަކަށް 
ސަބަބުްނ އެ މުވައްޒަފު އޮފީހަްށ ނުކުެމ ަމަސއްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ،  ނެތުމުގެ

މަްށ ރިކޯޑުކޮށް މަސަްއކަތްކޮށްފައިވާ ދުވަހާ އެންމެފަހުން އޮފީހަށް ނުުކެމ ހާޒިރުވިކަ
 ހަމައަށް މުސާރާއާިއ ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ.

 
އެއްއޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެ މުވައްޒަފަކު  )ނ(  

އުޅުުނ  ބަދަލުވި ތާރީޚާ ހަމައަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން
        އޮފީހަކުންނެވެ. ބަދަލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ 

 އެ މުވައްޒަފަކު ބަދަލުވި އޮފީހަކުންނެވެ.
 

ސެންޓްރަލް ޕޭމަންްޓ ސިސްަޓމްގެ ތެރެއިްނ ުމސާރަދޭ އޮފީްސތަކުން މުސާރަޝީޓް  )ރ(  
އަށް ޕޭމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި  ،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު

ވައުޗަރު ފޮނުވާފައިވަނިކޮށް އޭގެފަހުން ެއ ަމހުގެ ދުވަހެއްގަިއ ުމވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ 
އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފެއްެގ އަތުން އަނބުރާ  ،ވަކިކޮށްފިނަމަ
 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ންމެފަުހ ދުވަހަކީ ނުވަަތ ދުވަސްތަކަކީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްވާތީ، މަހުގެ އެ  )ބ(  
ބަންދުވުމުގެ ކުރީ ދުވަހު މުސާރަ ދީފައިވަނިކޮށް، މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ހޯދާކަށެއްވަކިކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ 
 

ންދުވެފައި ހުުރމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުަގއި މީހަުކ ހޯދާނަަމ، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ބަ )ޅ(  



86 
 

ބަދަލުގައި ހޯދާ މީހާގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ ބަންދުވެފައި ހުންަނ މީހާގެ ުމސާރައިގެ 
 އައިޓަމުންނެވެ.

 
، މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަދަލުގައި ހޯދި މީހާއަށް ުމސާރަދީފައި ވަނިކޮށް )ކ(  

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ކުށެްއ ސާބިތުނުވެ މަްއސަލަ ިނމިއްެޖނަމަ،  ބަންދުގައި ހުރި
ބަންދުގައި ހުރި މުވަްއޒަފަށް މުސާަރ ދިނުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާގެ ކަންތައް 
ހަމަޖައްސާީނ ެއ އޮފީހެއްގެ މުސާރައިެގ އައިޓަމުންނެވެ. މިޮގތަށް ހަމަޖެއްސެްނ 

 އަށް ލިޔެގެން  އެ ފައިސާ ޯހދާނީއެވެ.ރީ އޮފް ފިނޭންސްމިިނސްޓްނެތްނަމަ 
 

މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ވަކިާވ މަހު، މުސާަރ ދޭންވާނީ ެއ މުވަްއަޒފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ  )އ(  
    ،އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް މުސާރައިން ކަނޑާގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ

ވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ އެ ފައިސާއެއް ކެނޑުމަށްފަހުގައެ
އަދަދު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭްނޖެހޭ މުސާރައަށްވުރެ ބޮުޑނަމަ، ިއތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ 
         ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ަހމަޖެްއސުމަށް ފައިާސ ިލބެންޖެހޭ ފަރާތާއި 

 އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމަކުްނ އަންގަންވާނެއެވެ.
 

މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ 
މަޢުލޫމާތު ބަޖެޓް ހެދުމަށް 

 ދިނުން 

ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އެ އޮފީހަކުްނ ބޭނުންާވ މުވަްއޒަފުންނާބެހޭ  )ހ(  2.12
އަންާގ ގޮތެއްގެަމތިން، އެ އޮފީހެއްގެ  ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ،މަޢުލޫމާތުޝީޓް

ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ހަދާ  ންތައްތައް ބަލަހައްޓާގެ ކަމުވައްޒަފުން
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޝީޓް ތައްޔާރުކުރާނީ މުވައްޒަފުންނާބެޭހ 

 ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ިހމަނައިގެންނެވެ.
 

 މަޤާމުގެ ަނމާއި ނަންބަރު.  .0   
 

އި ީމހަކު ހުރިކަން. )މަޤާމުގަިއ މަޤާމު އޮތީ ހުސްކޮށްކަން، ނުވަތަ އެ މަޤާމުގަ  .7   
މީހެއްެގ ަނމާިއ އެޑްރެސް، ޚިދުމަތުެގ ރިކޯޑުކާުޑ  މީހަކު ހުިރނަމަ، އެ 

ނަންބަރު  ގެކާޑުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ނަންބަރު، އުފަންތާރީޚު، އަދި 
 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.(

 
 ދު.މަޤާމުގެ ުމސާރައިން އަހަރަކަށްޖެޭހ ުޖމުލަ އަދަ  .3   
މަޤާމަށް އެލަވަްނސެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ، ެއ އެލަވަްންސގެ ގޮތުގައި   .1   

 އަހަރަކަށްޖެހޭ ުޖމުލަ އަދަދު.
 

 އަދަދު.، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބެްނޖެހޭ މަޤާމުތަކާއި، ތާރީޚާއި  .1   
 

ނަށް ހިނާގ ކުރިޔަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާއިރު، މުަވއްޒަފުން )ށ(  
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ޚަރަދު ލަފާކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. 
ދޭންޖެޭހ އަދަދާއި،  ،އަދި އާންުމ ގޮތެއްގައި ަވޒީފާގެ ކުރިއެރުްނ ދެވެމުންދާ ގޮތާއި

އެކަމަްށ  ،އަދި އެތަނެއްގައި އިތުރު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ރޭވިފައިވާނަަމ އެކަމަކާއި
އެކަމަްށ ބޭނުންވާނެ ފަިއސާގެ ޖުމުަލ އަދަދު،   ،ނުންވާނެ މުވަްއޒަފުންގެ އަދަދާއިބޭ

އަދި އިތުރު މަޤާމުތަކެއް އުފައްދައި މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަްށ ރާވާފައިވާނަމަ ެއ 
 އެކަމަށް ބޭނުންވާެނ ފައިސާގެ ުޖމުލަ އަދަދު އެނގެްނ އޮންނަންވާނެއެވެ.   ،މަޢުލޫމާތާއި

 
ންމެހެން މަޤާމެއް އުފައްދަންޖެހިއްެޖނަމަ ނުވަތަ ބަޖެޓުަގއި ނެތް އެއްޗެއް ކޮ )ނ(  

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހިްއޖެަނމަ، އެކަން ކުރަންާވނީ ެއ ިއދާރާއެއްގެ މުސާަރ 
 ސަބަބުއެކަމުގެ  ައށްމިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްހަމަޖެްއސޭނެނަމަ،  ގެ ތެރެއިންބަޖެޓު

 ބަޔާންކޮށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިވެސް އެތަނުގެ ފަރާތުން މުސާރަދެވޭ ދާއިމީ  )ރ(  
މުވައްޒަފުންގެ ރަިޖސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ިމ ރަިޖސްޓަރީ އޮންނަންވާނީ ކޮްނމެ 

އެނގޭނޭ ގޮތަށެވެ. މި  މަށާއި މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލުތައްޤާމުވައްޒަފެއްގެ މަ
 ރަޖިސްޓަރީގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުްނނަންވާނެއެވެ.

 
 ނަމާިއ އެޑްރެސް މުވައްޒަފުގެ   .0   

 
 ާކޑު ނަންބަރު  ޚިދުމަތުގެ ރިކޯޑުމުވައްޒަފުގެ   .7   

 
 ނަންބަރު  މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  .3   

 
 ިއ ކްލެސިފިކޭޝަންމަޤާމާމުވައްޒަފުގެ   .1   

 
 މަޤާމުެގ ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ   .1   

 
 ނަންބަރާއި ތާރީޚު ގެވަޒީފާ ދިން ޗިޓުމުވައްޒަފަށް   .6   

 
 މުސާރަ   .2   

 
 އެލަވަންސްތައް  .2   

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  .5   

 
ގައި MG/BC10 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ަރޖިސްޓަރީ އޮންނަންީވ ގޮތުގެ ނަމޫާނ  )ބ(  
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 ވާނެއެވެ.
 

މަޤާމަށް މީހުން 
މަޤާމުގެ  ،ހަމަޖެއްސުމާއި

 ކުރިއެރުން ދިނުން 

ހުއްދަދީފައިވާ މަޤާމަކަށް މެނުވީ މީހަކު ަވޒީފާއަށް ހަމަޖަްއސައިެގން ނުވާނެއެވެ. އަދި  )ހ(  2.12
ހަމަޖައްާސ ަވޒީފާއަކީ ހުސްކޮްށ އޮތް މަާޤމަކަށް ުވމާއެކު، ަބޖެޓުގައި 

ފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު" ގެ އައިޓަމަށް ފައިސާ ިލބިފައިވާ މަޤާމަކަށް "މުވައްޒަ
 ވާންވާނެއެވެ.

 
މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ވަކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން މުސާރަ ބޮޑުާވގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  )ށ(  

މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މުވަްއޒަފުންގެ ުމސާރައާއި އެލަވަްނސް ބޮުޑކުރަންވާނީ އެކަމަްށ 
 ބަޖެޓުގައި ފައިާސ ހުރެގެންނެވެ.ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުކަ
 

މުސާރައާއި އެހެނިހެން 
އެލަވަންސްތަކަށް ގެންނަ 

 ބަދަލު 

މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ަވޒީފާއަށް އަންަނ ބަދަލަކާ ގުޅިެގން ދެވޭ ުމސާރައަށް  )ހ(  2.15
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ގެނެވޭ ބަދަލެްއ  ،ނަނަމަނުވަތަ އެލަވަންސަކަށް ބަދަލެއް އަން

 އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ފިނޭންސް
 

އެ ކުރިއެރުެމއް ދިނުމުގެ ކުރިްނ  ،މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެްއ ދޭނަމަ )ށ(  
ސާ ހުރިކަން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާއާ މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓުގައި ފައި

ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހުރިނަމަ، އެ މުަވއްޒަފަކަށް ވަޒީފާދިން 
 ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްެގމަތިން ުމސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭންާވނެއެވެ.

 
ގެ އަލަށް ވަޒީފާދެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި، އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުވާ މުވައްޒަފުން )ނ(  

 އަށް އަންގަންވާީނ އެ ބަދަލުތައް އެނގޭނޭމިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމަޢުލޫމާތު 
 ޗިޓަކުންނެވެ. ގޮތަކަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ

 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ، ނުވަތަ މަސައްކަތުން ދުރުކުރެވޭ މުވައްޒަުފންގެ މަޢުލޫމާތުވެްސ  )ރ(  

 ޗިޓަކުންނެވެ. ގޮތަކަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ތައް އެނގޭނޭއަންގާނީ އެ ބަދަލު
 

މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ 
ޓައިމްޝީޓް ނުވަތަ ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، ދާއިީމ މުވަްއޒަފުންނާއި ވަގުތީ މުވައްޒަފުްނ  )ހ(  2.01
ރިކޯޑެއް  ރަސްމީގަޑިއަށް ހާޒިރުވިކަްނ އެނގޭނެ ަރޖިސްޓަރީއެްއ ނުވަތަ

އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުންނަމަވެްސ އެކަން އެނގެން 
އޮންނަންވާނެއެވެ. މުސާރައާިއ އުޖޫރަ ފައިާސ ދޫކުރާނީ، ޓައިްމޝީޓް ނުވަތަ ރިކޯޑުގެ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ހަދާ މުސާރަޝީޓަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 

ޖެހުުނ މުވައްޒަފުްނ ފާހަގަކުރުމާއި، ިމނޫންވެްސ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ަގޑި )ށ(  
ގައި ހިމެނިފައިވާ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް  MG/BC11 ހާޒިރީއާބެހޭ ރިކޯޑުތައް 

ބެލެހެއްޓުން އޮފީހުގެ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ރިކޯޑު ބަލަހައްޓާ 
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ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  އަށާއި، އޮޑިޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމުވައްޒަފުގެ ނަން 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 
މުވައްޒަފަކު ގަިޑޖެހިއްޖެަނމަ، ަހމަޖެހިފައިވާ ުއސޫލާ ެއއްގޮތަށް ގަޑީލާރި  )ނ(  

 ކަނޑަންވާނެއެވެ.
 

މުސާރައާއި އުޖޫރައިން 
 ފައިސާ އުނިކުރުން 

ފައިސާއިްނ އެއްވެސް ައދަދެއްގެ ފައިސާއެއް  ށް ލިބޭ މުސާރައާިއ އުޖޫރަމުވައްޒަފަކަ )ހ(  2.00
އުނިކުރެވޭނީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އަންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ. 

 މިއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ އަންނަނިިވ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ.
 

ރުމަށް ލިޔުމެްއ ނުަވތަ އެކަމަށް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފައިސާ އުނިކު  .0   
 އެއްބަސްވުމެއް ލިބިގެން.

 
މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެޑްވާްނސަށް ނަގާފައިާވ ފައިސާއެއް   .7   

 ނުވަތަ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް.
 

ގެ ިހސާބުގައި މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިޭނންސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ ފައިާސ  )ށ(  
 އެަކމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޯކޑެއްގައެވެ. ،ހިމަނާނީ

 
ރަށުން ބޭރުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 
އެހެން ފަރާތަކާ 

 ހަވާލުކުރުން 

ފުން، ރަށުން ބޭރުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށުން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ މުވައްޒަ  2.07
މަސައްކަތްކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާަރ ނުވަތަ މުސާރައިްނ ބައެއް 

ަނމަ، އެކަްނ އެ މުވައްޒަަފކު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހަކަށް ވާއެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަން ބޭނުން
 .ލިޔުމަކުން އެންގުުމން އެގޮތަށް ހަަމޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ

 
 މުސާރަޝީޓް 
 ތައްޔާރުކުރުން 

އިލެކްޓްރޯނިކް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، މުސާަރޝީޓް  )ހ(  2.03
ނުވަތަ އަތުން ލިޔެގެން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން  ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ހުއްދަދޭ ފޮތުގައި ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރާ މުސާރަޝީޓުގައިވާ އަދަދުތައް ޚަރަދުކުރުމަށް 
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރުގައި ލިޔާއިރު ުމސާރައިގެ ހުރިހާ ތަފުސީލެއް ލިޔުމުެގ 

މުސާރަޝީޓުގައިވާ ުޖމުަލ އަދަދުތަކެވެ. މުސާރަޝީޓުގައިވާ  ބޭނުންކުރާނީބަދަލުގައި 
 އެވެ.ޖުމުލަ އަދަދުތަކާއި، ދޫކުރެވޭ ޗެކުތަކުގެ ޖުމުަލ އަދަދުތަކާ ދިމާވާންވާނެ

 
 
 

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް  މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާއާއި މުސާރަ )ށ(  
 އާއި MG/BC12 ހުއްދަދޭ ވައުޗަރު ލިޔަންވީ ގޮތުެގ ނަމޫާނ ފޯުމ 

MG/BC13.ެގައި ވާނެއެވ 
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ފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންގެންދާ މުވައްަޒފުންގެ މުސާރަޝީޓް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮ )ނ(  

ކޮންމެ މަހަކު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. ުމސާރަޝީޓުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްެގ 
މުސާރައިން ކެނިޑ  ،ޖުމުަލ ުމސާރައާއި، އެލަަވންސާއި ،މުސާރައިގެ ތަފުސީލާއި

އަދަދާއި، ތަފުސީލު އެނގެން ބޭނުންާވ  އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ  އަދަދާއި،
       އެހެން ކަމެްއ ވާނަަމ އެކަމެއްވެްސ ތަފުސީލުކޮށް އެނގެން ޮއންނަންވާނެއެވެ. އަދި 
އެ މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް ުމސާރަފައިސާ ަޖމާކުރުމަށްފަހު ެއ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ 

 ސްލިޕުންވެސް މި މަޢުޫލމާތު އެނގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުރާ މުސާރަސްލިޕް އެ މުވައްޒަފަކަށް  )ރ(  
 ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ެއ އޮފީހަކުން ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މުސާރަޝީޓުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ފައިސާއާބެހޭ  )ބ(  

މި ގަވާއިދުގައި  ތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްއެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.

 
މުސާރައާއި އުޖޫރަ އިތުރަށް 

ދެވިއްޖެނަމަ އަނބުރާ 
ހޯދުމާއި، ހަވާލުނުވެ ހުންނަ 
ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ 

 ގޮތް 

މިނޫންެވސް  ،ފައިާސއާއިމުސާރައާއި، އެކިއެކި އެލަަވންސާއި، އިތުރުގަޑީެގ  )ހ(  2.01
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެވސް ފައިސާއެއް ދިނުމުގަިއ ދޭންެޖހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 
ފައިސާ ދެވިއްޖެނަމަ، ފައިާސ އިތުރަށް ލިބުުނ މުވަްއޒަފެއްގެ އަތުން އެ ފައިާސ 

 އަނބުރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

        ނު ފައިސާގެ އަދަދަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރަށް ދެވު )ށ( 
 71އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައާއި އެލަަވންސަށް މަހަކަށް ލިބޭ ޖުުމލަ އަދަދުގެ %

 ހޯދަންވާނެއެވެ.)ވިހި އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ، އެއްފަހަރާ އެ ފަިއސާ 
 

        އަދަދަކީ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރަށް ދެވުނު ފައިސާގެ )ނ(  
 71އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައާއި އެލަަވންސަށް މަހަކަށް ލިބޭ ޖުުމލަ އަދަދުގެ %

އަދި އެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ  ،)ވިހި އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށްވެފައި
ެއ ފައިސާ ހޯދާނީ  ،ުއޒުރުވެރިވާނަމައެ މުވައްޒަފަކު  ދެއްކުމަށް

އެ މުވައްޒަފަކާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. މިގޮތުން  މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއާއި
)ވިިހ  71މަހަކަށް ކެނޭޑނެ އެްނެމ ކުަޑ އަދަދަކީ އަސާީސ މުސާަރއިގެ %

 އިންސައްތަ( އެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާ ދައްކަން  )ރ(  
އެ މައްސަލަ ނިންާމނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް  ،އިފިނަމައެންގުމުން، އެ ފައިސާ ނުދައްކަ

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.



91 
 

 
މުސާރަދޭ ދުވަހު ދިމާާވ މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހުރެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާަރ  )ބ(  

 އި ނުދެވިއްޖެނަމަ، ޖެހިގެން އަްނނަ ދުވަހު ނުވަތަ ވީއެްނމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްގަ
 ފުންނަށް ުމސާރަދީ ނިންމަންވާނެއެވެ.ތިބި މުވަްއޒަ މުސާރަ ނުދެވި

 
މުސާރައާއި އުޖޫރަ 
ތައްޔާރުކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުން 

މުސާރައާއި އުޖޫަރ ދިނުމަށްޓަކައި، މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ަމސައްކަތުގައި  )ހ(  2.01
 )ތިނެއް( މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުަރންވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ  3އުސޫލެއްގެގޮތުން މަދުވެގެން 

މުވައްޒަފު ތައްޔާރުކުރާނީ މުސާރައާއި އުޖޫރައަށް ޖެހޭ އަދަދު ބަލައިގެން 
މުސާރަޝީޓެވެ. ދެވަނަ މުވައްޒަފު، އެހެނިހެން ތަފުސީލާއި އަދި ހިސާބު ހެދިފައިވަނީ 
ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. ތިންވަަނ މުވައްޒަުފ ފައިާސ ދޫކުރުމަށް 

 ހުއްދަދޭނީއެވެ.
 

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، މުވަްއޒަފުން  މި )ށ(  
)ތިނެއް( މުވައްޒަފުްނ ބައިވެރިނުކުރެވުނު  3މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ެއ ަމސައްކަތުގައި 

މުވައްޒަފަކު ހުރިާހ މަސައްކަތެއް ުނކުރުމަށް ވީވަރަކުން  )އެކެއް( 0 ކަމުގައިވިޔަސް
 ރިޔާ ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.މާލީޒިްނމާދާރުވެ

 
 ރަމަޟާންމަހުގެ 

 ސާ އިޢިނާޔަތު ފަ 
ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުސްިލމް މުވައްޒަފަކަށް ރަަމޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް  )ހ(  2.06

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ސަރުކާރުން ކަނޑައަާޅ  7112/7ދޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ. 

 
ފައިސާ ރަމަޟާންމަްސ ފެށުމުގެ ުކރިން ދޭންވާނެއެވެ.  ގެމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުރަ )ށ(  

ިމ ދެދުވަހުންކުރެ  ،72އަިދ  72ފައިސާ ދޫކުރާނީ ޝަޢުބާންމަހުެގ  ގެޢިނާޔަތު
     ދުވަހަކުއެވެ. ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންދު ުދވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، 

ންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދެދުވަހުންކުރެ އެ ފައިސާ ދޭނީ އޭގެ ކުރިން އަ
 ދުވަހަކުއެވެ.

 
 3/0ފައިސާ ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު، ރަމަޟާންމަހުގެ  ގެރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު )ނ(  

ފާއިތުނުވަނީސް ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ވަކިވި ދުވަހާ  (ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި)
އިާސ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ައތުން އަނބުރާ ހޯދައި ހަމައަށްވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އިތުރުވާ ފަ

 ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
 

ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި އަލަށް ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ެއ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާ  )ރ(  
، އަދާކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަމަޟާންމަހުގެ ނިޔަލަްށ ޖެޭހ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަ
 31ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި ދުވާލަކަށް ޖެހޭ ފައިސާ ބަލާނީ 
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 )ތިރީސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ.
 

އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އެތަނެއްގައި  )ބ(  
އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތު ފައިސާ ދެވޭވަރަށް ފައިސާ ނެތި  ވަޒީފާ

 އެ މަދުވާ އަދަދަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަުރ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، މަދުވާނަމަ،
)ހަތެއް(  2ޢިނާޔަތު ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ުދވަހުގެ  ރަމަޟާންމަހުގެ
 އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމިނި ދުވަސް ކުރިން 

 
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 

އިތުރުގަޑީގެ ހިސާބު 
 ނިންމައި ހުށަހެޅުން 

   މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާެގ ހިސާބުކުރުމުގަިއ ބަލާނީ ނިމިގެންދިޔަ މަހުގެ  )ހ(  2.02
 ިހނގާނިޔަލަށް  ވަަނ ދުވަުހގެ 01ވަަނ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ހިނާގ މަހުެގ  06

 ދުވަސްތަކަށެވެ.
 

ވަަނ  0މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދުވަސް ބަލާނީ، ިހނގާ މަހުގެ  )ށ( 
ދުވަސްތަކަށެވެ. މުސާރައިގެ ޕޭމަންްޓ  ހިނގާދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ ނިޔަލަށް 

ދުވަހު އޮފީްސ ަވނަ  71ވައުޗަރުތައް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ މީލާީދ މަހެއްެގ 
ވަަނ  71އަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްބަންދުވުމުގެ ކުރިން 

ވަނަ ދުވަހުގެ  71ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، ވައުޗަރުތައް ފޮނުވާނީ 
 ނެވެ.ކުރިން އަންނަ ސަރުކާުރ ބަންދު ނޫން ދުވަހުގެ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން 

 
ފަހުން މުވައްޒަފަކު އަތުން ފައިސާއެއް ކަނޑަންޖެހޭގޮތަްށ  މުސާރަޝީޓް ހުށަހެޅުމުގެ  )ނ(  

       ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޖެހިގެން އަންނަ މަހު އެ މުވަްއޒަފަކަށް މުސާރަ ދޭއިރު، 
 އެ މުވައްޒަފަކު އަތުން ކަނޑަންޖެޭހ ފައިސާގެ ކަންތައް ަހމަޖަްއަސންވާނެއެވެ.

ން ވީއްލާ ވަގުތީގޮތު
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

 އެލަވަންސްތައް ދިނުން 

ދައުލަތުގެ އެއް އޮފިހުން އަނެއް އޮފިހަށް ވަގުތީގޮތުން ވީއްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ   2.02
ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮއްތާއި އެލަވަންސާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި މިބާވަތުގެ ަކންތައްތަކަށް 

ނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަުގތީގޮތުން ލިބޭ ދައުލަތުގެ ދޭންވާ ފައިސާދޭންޖެހޭ 
 އޮފީހަކުންނެވެ.

 
ދައުލަތުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ 
 ޕެންޝަން

ދައުލަތުގެ  އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހައި މުވައްަޒފުންނަށް ޕެންޝަން  )ހ(  2.05
ނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ  7115/2ދޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިހެްނ އޮތްކަމުގައި ވީަނމަވެސް، ރާްއޖެިއން ބޭރުގައި ހުންނަ  )ށ(   
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން 

 އެއްގޮތްވާޮގތުގެ މަތިންނެވެ.  ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤައުމެއްެގ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ
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ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ރިޓަޔަރމަންޓް  )ނ(  
ޕެންޝަން ސްކީމަށް ކަނޑަްނޖެހޭ ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފުންނަްށ 

ޓްރޯލަރ ނިންާމ ޖަމާކޮށްދޭންޖެޭހ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ ފައިނޭންޝަްލ ޮކން
 ގޮތެއްގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުންނެވެ.

 
( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަްނ ސްކީމަށް ދައްކަންޖެޭހ ހމި މާއްދާގެ ) )ރ(  

ފައިސާ މޯްލޑިވްްސ ޕެންޝަން ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ޮއފީހުން ކަނޑައަާޅ 
 އެ އޮފީހަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ގޮތެއްގެމަތިން

 
)ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް  ،މި މާއްދާގެ )ހ(  )ބ(  

ޕެންޝަން ސްކީމަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ކަނޑާ ަފއިސާއާއި ދައުލަތުން 
ން ޖަމާކޮށްދޭ ފައިސާގެ ިހސާބު ެއ މުވަްއޒަފަކަށް މުސާރަދޭ ަދއުލަތުގެ އޮފީހަކު

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެމުންއައި ޕެންޝަން  )ޅ(  
އެކަމާގުޅޭ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ މިނިސްޓަރު ނިންާމ  ،ފައިސާ ދޫކުރުމާއި
 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

 
ދައުލަތުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް 

ސްކީމަށް ޕެންޝަން 
 ފައިސާ ޖަމާކުރުން 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަްށ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން  )ހ(  2.71
 ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ ތިރީގައިމިާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 
ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރައިެގ )ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖުގެ( ތެރެއިން ެއ މުވަްއޒަފަކު   .0  

އަދަދު އުނިކޮށް، ެއ އަދަދު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްީކމަށް  ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި، "މޯލްޑިްވސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީްމ" 
ގެ "ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް" ފޯމުގައި ހިމަނަންާވނެއެވެ. މުވައްޒަފުްނނަށް މުސާރަ 

    ދު އުނިކުރުމަށްފަހު ދޭނީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަ
 އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދެވެ.

 
އެ މުވަްއޒަފަކު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަްނ ސްީކމަށް ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާެގ   .7   

އަދަދާއެކު "އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތުން" ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ 
 ހިމަނާފައި ޮއންަނންވާނެއެވެ. ފައިސާގެ އަދަދުވެސް "ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް" ގައި 

 
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ިމ   .3   

ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މޯލްޑިްވްސ ޕެންޝަން  7މާއްދާގެ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން އެ މުވަްއޒަފަކަށް މުސާރަދޭ ތަނަކަށް ލިބުމުން، 

ތަނަކުން ޗެކުކޮށް ޞައްޙަކަން ޔަގީންކުރުމަްށފަހު، ކޮންެމ އެ ހިސާބުތައް އެ
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އަށް ހުށަހަޅާއިރު ެއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްމަހެއްގެ ުމސާރަ ދިނުމަށް 
 "ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތުން ސްކީމަށް )ށ(  

އެކަމަށް ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ބަޖެްޓ  ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންދޫކުރާނީ 
އަށް ހުށަހަޅައިގެން މުސާރަޭދ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއައިޓަމަކުން ކަމަށްވާތީ، 

 ]ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް[ޝީޓް ފޮނުވާއިރު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މުސާރަ
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 
ފޮނުވުމުގަިއ  ]ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް[މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  )ނ(  

އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާިއ ލޯކަްލ ކައުންސިލްަތކުން ރިޓަޔަރމަންޓް 
ވައްޒަފަކަށް ަވޒީފާ ދިން ފަރާތުން ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ަޖމާކުރާއިރު، އެ މު

 ން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިާސ އެތަނަކަށް ފޮނުވާފައިހުރި ފައިސާއި
 ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.

 
  

 
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފަކަށް  )ރ(

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވުުނ ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތުން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ 
 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްފައިސާ ހޯދުމަށް 
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  2ބާބު 
 ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު  ،ދަތުރު ޚަރަދާއި 

 
 

 ބޭރަށް ކުރާ  ރާއްޖެއިން
ދަތުރުތަކާއި ރާއްޖެއިން 

 ރާ ދަތުރުތަކަށް ބޭރުގައި ކު
 ހުއްދަދިނުން 

 
 
 
 

އުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރެއް ކުރާނަމަ، އެ ދަތުރެއް ދަ )ހ(    2.10
އޮފީހެއްގެ ާމލީޒިްނާމދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ  ކުރަންވާނީ ެއ ދަތުރެއް ރާވާ ިއސް 

ދޫކުރާނީ ދަތުރު ހުއްދައާ ލިބުމަށްފަހުއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ހުއްދަ 
ގުޅޭ ޓީ ފޯމު )ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ހުއްދަ( ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. ިމ 

އެ ދަތުރު  ،ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްަތއްތަކާއި
ވަނީއެވެ. )ނަމޫާނ މި ކޮށްފައިންބަޔާނިމުމަށްފަހު ހުށަހަޅަްނޖެޭހ މަޢުލޫމާތު ތިރީގަިއ 

MG/BC14 ) 
ދަތުރެއް ކުރުމަށް ހުށަނޭޅުން. ބަޖެުޓގައި ހިމެޭނ  ނުވާބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި .0

ދަތުރެއްނަމަ، އެ ދަތުރުގެ ދިގުމިނާއި، އެ ދަތުރުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ 
 ނަތީޖާއާއި ސިޔާސަތު ިހމެނުން.

 
 ގުޅުންހުރި  އޮފީހަކާ  އެހެން އަދި މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ، ފީހަކާއޮ އެހެން   .7

 ކަންތައްތައް ހަަމޖައްސަްނޖެހޭ  މަޝްވަރާކޮށް ފަރާތަކާ އެ  ވާަނމަ، ކަމެއްކަމަށް
 .ިހމެނުން މަޢުލޫމާތު ހިސާބަކާބެހޭ ގޮސްފައިވާ

 
 ފަކުމުވައްޒަ އެ  ހިމެނޭނަމަ، ދަތުރުގައި އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހެއްގެ އެހެން .3

 .ހުށަހެޅުން ލިޔުން ނެތްކަމުގެ  އިއުތިރާޒެއް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްކުރާ
 

 އޮފީހުގެ ހަަމޖެއްުސާމއި، ކުރުމަގަކުން  އެންމެ  އޮތް ހަމަޖެއްސެން  ދަތުރު .1
 .ިހމެނުން މީހުން ބަލައިގެން ދަތިނުވާނޭގޮތަށް މަސައްކަތަށް

 
 ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 2 ިނމޭތާ ރުދަތު އެ ދަތުރެއްނަމަ، ކުރި ހޯދުމަށް އެހީ .1

މިިނސްޓްރީ އޮފް  ތަފުސީލު އެހީގެ  ލިބުނު  ދަތުރަކުން އެ ތެރޭގައި
 ޓްރެއިނިންގ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާއި އެކި އަދި. ހުށަހެޅުން އަށްފިނޭންސް

 ޚުލާޞާއެއް ގޮތުގެ ކުރެވޭނެ " އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް" ވަރކްޝޮޕެއްނަމަ
 .ފޮނުވުން

 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެ ޤައުމެްއގެ އެއް މަްނޒިލުްނ  )ށ(  

އަނެއް މަންިޒލަށް ރޭގަނޑު މަޑުކުރަްނޖެހޭ ގޮތަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، އެ ދަތުރެއް 
ކުރަންވާނީ އެ ދަތުރެއް ރާވާ އޮފީހެއްގެ މާީލޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބުމަށް 
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 ގައެވެ.ފަހު
 

 ކުރާ ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން
 ޚަރަދު  ރުދަތު

 މިނިސްޓަރު ޚަރަދު ދޭނީ ތުރުތަކުގެދަ ބޭރަށް ކުރާ ރާއްޖެއިން އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  2.17
 .މަތިންނެވެ އުޫސލެއްގެ ކަނޑަޅާ

 
 ށް ހޯދުމަ ބޭރުފައިސާ ނަގަންޖެހޭ ބޭނުންކުރުމަށް ދަތުރުތަކުގައި ބޭރަށް ކުރާ ރާއްޖެއިން )ށ(  

ބަންދު  ސަރުކާރު  ފެށުުމގެ ދަތުރު ހުށަހަޅަންާވނީ ޕޭމަންޓްވައުޗަރު އޮފީހަކުން ދައުލަތުގެ
 ހިމަނަްނޖެހޭ  ވަުއޗަރާއެކު ހުށަހަޅާއިރު މިގޮތުން . ކުރިންނެވެ ދުވަސް( ފަހެއް) 1 ނޫން

 ހުއްދަދިން ދަތުރަށް އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ އިތުރުން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
 .ހިަމނަންވާނެއެވެ ކޮޕީއެއް މުގެލިޔު

 ބޭނުންވާ  ޚަރަދަށް  ދަތުރު
 ގަތުން  ބޭރުފައިސާ

 ގަންނަންާވނީ ބޭރުފައިސާ ބޭނުންވާ ޚަރަދަށް ދަތުރުތަކުގެ ކުރަްނޖެހޭ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން  2.13
 .އޮތޯރިޓީންނެވެ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް 

 ފޮނުވާ  ކޯސްތަކުގައި
 ދަތުރުފައިސާ  މީހުންގެ

 ފޮނުވާ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ކޯހަށް ޓްރޭނިންގ ނުވަތަ ފެލޯޝިޕް ،ސްކޮލަރޝިޕް )ހ(  2.11
 ލިބޭނީ އެ  ފައިސާ މި . ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ ދަތުރު ހެދުމަށް ފައިސާ ދޭނީ  މީހުންގެ

 މުއްދަތު ކޯހުގެ ޓްރޭނިންގ ނުވަތަ ފެލޯޝިޕް ސްކޮލަރޝިޕް، މީހަކު ބައިވެރިވާ
 .އެވެވާނަމަ މަސްދުވަހަށް( އެކެއް) 0 ކުރުވެގެން  

 
( ހަސަތޭކަ އެއް ހާސް) -/1,600 ދާ މީހަކަށް ރަށަކަށް އާދައިގެ ފިނިހޫނުމިން  .0   

 .ދިވެހިރުފިޔާ 
 

 .ދިވެހިރުފިޔާ( ދުއިސައްތަ ތިން ހާސް) -/3,200 ދާ މީހަކަށް ފިނިރަށަކަށް  .7   
 

ހަތަރު ) -/4,800 މީހަކަށް ކޯހަކަށް ދާ ހިންގާ ހޫުނމޫުސމުގައި ފިނިމޫސުމާއި  .3   
 .ރުފިޔާ( އަށް ސަތޭކަ ހާސް
 

 ދޭންވާނީ، ފައިސާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  (ހ) މި މާއްދާގެ ދާ މީހުންނަށް ކޯސްތަކުގައި )ށ(  
 )އެކެއް( 0 ނަމަވެސް. )އެކެއް( ދަތުރަށެވެ 0 އަހަރަކު މީހުންނަށް ފޮނުވާ ކޯހުގައި
 އާދައިގެ ން ިފނިހޫނުމި އަނެްއ ފަހަރު ފިނިރަށަކަށް އެއްފަހަރު ތެރޭގައި އަހަރުގެ
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  7 އަދި 0 ގެ( ހ) ފޮނުވާނަމަ، ިމ މާއްދާގެ ރަށަކަށް

 .ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ ގޮތުގެމަތިން
 

 ކޯހުގައި  ދޭނީ ފައިސާ ހެދުމުގެ ދަތުރު މީހުންނަށްވެސް  ކޯހުގައި ދާ މުއްދަތުގެ ދިގު )ނ(  
 .ފުރަތަމަ ފުރާއިރުގައެވެ

 
ފައިސާއާިއ     ދޭ ފަރާތުން ެއ ކޯްސ ދޭ ޚަރަދަށް މީހުންގެ  ދާ  ކޯސްތަކުގައި އެކިއެކި )ރ(  
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 ޚަރަދެއް އިތުރު ފައިާސގެ ދޭ ސަރުކާރުން ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ
 ދޭކަށް  ޚަރަދެއް އެފަދަ ހުށަހެޅިކަމުގައިވިޔަސް ފަރާތްތަކުން ކޯސްތަކުގައި ދާ ހޯދުމަށް

 .ނުޖެހޭނެއެވެ
 

  އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ 
 ދަތުރު  ކުރާ  އަނެއް ރަށަށް

ކަމަށް ދަތުރެއް ކުރާ ރަށަށް އަނެއް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  2.11
  އަދި . ދަތުރުތަކަށެވެ  ކުރާ ބޭނުމަކަށް ދައުލަތުގެ ބަލައި، ދަތުރު ޚަރަދުދޭނީ،

ކަނޑުމަގުްނ  އަތޮޅުތަކަށް މާލެއިން ނުވަތަ ގެންނަ އަށްމާލެ އަތޮޅުތަކުން ކަނޑުމަގުން 
 ،ދޭންވާނީ( ދަތުރުފީ  ޚަރަދާއި އުމުގެ ކެ) ޚަރަދު ދަތުރު މީހުންގެ ފޮނުވަންޖެހޭ

 .  މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ  ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
 

    ރަށެއްގައި އެހެން
 ފޮނުވާ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް
    މުވައްޒަފުންނަށް

 ނުދިނުން  ދު ދަތުރު ޚަރަ

 ވަޒީފާ  ތަނެއްގައި ިހނގަމުންދާ ރަށެއްގައި އެހެން ފަރާތުން އެ އޮފީހެއްގެ  މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ  2.16
 އެހެން ރަށް ނޫން ހަަމޖެިހފައިވާ ވަޒީފާ ދާއިމީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް
 ހޭދަކުރާ  ތެރޭގައި ރެއްގެދަތު ދުވަސްތަކަކީ ހުންނަ ފޮނުވާފައި އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ރަށެއްގައި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދޭކަށް ފައިސާ ޚަރަދުގެ ދަތުރު އެދުވަސްތަކަށް ނުވާތީ، ދުވަސްތަކެއްކަމަށް
 

އަނެއް  އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ 
 ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ރަށަށް

 އިންތިޒާމު  ހުރުމުގެ
ހުރުމުގެ  ،ހަމަޖެއްސުމާއި
 ޚަރަދު ދިނުން 

 އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ  ފިޔަވައި މާލެ  އަދި އަތޮޅުތަކަށް ލެއިންމާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  2.12
 އެ   ަހމަޖައްސާީނ، އިންތިޒާމު ހުރުމުގެ ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ރަށަށް އަނެއް

 ސަރަހައްދެއްގެ  ހިމެނޭ ރަށެއް ބޭނުންވާ ދާން ދަތުރަކުއެ ނުވަތަ  ންނެވެ.އިދާރާއަކު
 އެ  ނުވަތަ އިދާރާ ރަށުކައުންސިލްގެ  ނުވަތަ އަތޮޅުކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީކައުންސިލް

. މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ އޮފީހެއް ނިސްބަތްވާ އޮފީހަކަށް ދައުލަތުގެ ހުންނަ ރަށެއްގައި
 ަހމަޖައްސާނީ  އިްނތިޒާމު ހުރުމުގެ  ހާލަތްތަކުގައި ަހމަުނޖެއްސިއްޖެ  އިންތިޒާމު މިގޮތަށް

 .އޮފީހަކުންނެވެ އެ
 

 މާލެއިން  ،ަހމަޖެްއސުމުގައި އިންތިާޒމު ހުރުމުގެ  ށްގޮތަ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކުރާ  ރަށަށް އަނެއް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ ފިޔަވައި މާލެ އަދި ރަށްރަށަށް، އަތޮޅުތަކުގެ

 ކަނޑައަޅައި ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ދޫކުރަންވާނީ ޚަރަދުހުރުމުގެ  ކަށްދަތުރުތަ
 .ޓަކަށެވެ ރޭ ޝާއިޢުކުރާ

 
 ދޫކުރަންވާނީ، ަޚރަދު ހުރުމުގެ  ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ މާލެއަށް  ރަށްރަށުން އަތޮޅުތަކުގެ )ނ(  

 .ރޭޓަކަށެވެ ޝާއިޢުކުރާ ކަނޑައަޅައި  ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
 

 ބަހައްޓަން  މީހަކު  ތަނެއްގައި ހޮޓާފަދަ ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ  ރިސޯޓް ޓޫރިސްޓް )ރ(  
 ހުންނަން ތަނެއްގައި އެފަދަ އިއްޒަތްތެރިއަކު ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
 .އެއްގޮތަށެވެ ުއޫސލާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ އެކަންކުރަންވާނީ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

 
 ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ މި ރޭކުރަންޖެހޭނަމަ، ރަށެއްގައި ދަތުރުމަތީގައި )ބ(  
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 ޚަރަދު ހުރުމުގެ ރޭޓުން  ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށްކާދުވާލަށް ޔަރެ
ރޭކުރަން ގެ މަތީގައި ރަށެއްގައި ދާނެއެވެ. އަދި އެ ދަތުރެއްޖައްސައިދެވިހަމަ

 އިރަށްވުރެ ގަޑި( ބާރަ) 07 ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ  އެއްރަށެއްގައި ،ނުޖެހުނުަނމަވެސް
 ޚަރަދު ހުރުމުގެ ރޭޓުން  ހަމަޖެހިފައިވާ ށްދިނުމަކާދުވާލަށް ޔަރެ އިތުރުވާނަމަ،

 .ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ
 

 ކުރާ އުޅަނދެއްގައި އެ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އުޅަނދުތަކުގައި ދައުލަތުގެ )ޅ(  
 މާއްދާގައިވާ މި ދުވަސްތަކަށް ހޭދަކުރާ ހައިސިއްޔަތުން ވަޒީފާގެ ދަތުރުތަކުގައި ރަސްމީ

 ފާޚާނާކުރުމުގެ ނިދުމާއި ުއޅަނދެއްގައި އެ ހަމަޖެއްސޭނީ، ރަދުޚަ ހުރުމުގެ ގޮތުގެމަތިން
 ނުވާަނމައެވެ. ަހމަޖެހިފައި އިންތިޒާމު

 
 

  އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ 
ކުރާ  އަނެއް ރަށަށް
 ކެއުމުގެ  ދަތުރުތަކުގައި

 ދިނުން  ޚަރަދު

 ކޮންމެ  ގައިދަތުރުތަކު ކުރާ އަނެއް ރަށަށް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  2.12
މިިނސްޓްރީ އޮފް  ދޭންވާނީ  ޚަރަދު ކެުއމުގެ ރެއަކާއި ދުވާލަކަށް މުވައްޒަފަކަށްވެސް

 .ރޭޓަކުންނެވެ ޝާއިޢުކުރާ ޅައި ކަނޑައަ ސުންފިނޭން
 

އުޅޭ  ދަތުރުމަތީގައި މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ކޮއްތުއެލަވަންސް ނުވަތަ މަހުކޮއްތު )ށ(  
 ނުވަތަ މަހުކޮއްތަށް އެ މީހަކަށް ލިބޭނީ  ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ކެއުމުގެ ސްތަކަށް،ދުވަ

 އުޅޭ ދުވަހަކަށް ލިބޭ ދަތުރުމަތީގައި އަދަދަށްވުރެ ދުވާލަކަށްޖެހޭ ކޮއްތު އެލަވަންސަށް
 ދުވާލަކަށް ލިބޭ ދަތުރުމަތީގައި އަދި. އަދަދެކެވެ ެއ މަދުވާ  ،މަދުވާނަމަ އަދަދު

 ދުވާލަކަށްޖެހޭ ކޮއްތު އެލަވަންސްގެގޮތުގައި ނުވަތަ އްތުގެގޮތުގައިމަހުކޮ އަދަދަށްވުރެ
 .ނުޖެޭހނެއެވެ އަނބުރައި ހޯދާކަށް އެ ބޮޑުވާބައި ،އަދަދު ބޮޑުނަމަ

 
 
 
 
 

 ޚަރަދު ދޭނީ  ޮކއްތު ،ަހމަނުވާނަމަ ދުވަހެއް ފުރިހަމަ ދިނުމުގައި ޚަރަދު ކޮއްތު )ނ(  
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ތިރީގައިމިވާ

   0.  
 

 ފާއިތުވެ، އިތުރަށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ( ހަތަރެއް) 1 ދުވަހެއްގެ ތުރުގައިދަ
 ދުވަހަކަށް ވަގުތު ފާއިތުނުވާނަމަ، އެއްއިރު ސައިގެ ކެއުމާއި އެއްއިރުގެ

 .)ހަތަރުބައިކުޅައެއްބައި( ދިނުން 1/0 އޮންނަވަރުގެ ކަނޑައެޅިފައި
 

 )އެކެއް( އިރު ސައިގެ 0ކެއުމާއި  )އެކެއް( އިރުގެ 0 ދުވަހެއްގެ ދަތުރުގައި  .7   
 7/0ޮއންނަަވރުގެ  ކަނޑައެޅިފައި ދުވަހަކަށް ވަގުތު ފާއިތުވާނަމަ،

 .)ދެބައިކުޅައެއްބައި( ދިނުން
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 )އެކެއް( އިރު ސައިގެ 0 ކެއުމާއި )އެކެއް( އިރުގެ 0 ދުވަހެއްގެ ދަތުރުގައި  .3   

 ވަގުތެއް ސައިގެ  ނުވަތަ ކެއުމުގެ  ،އިތުރަށް ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ
 .ދިނުން އެކުގައި އަދަދު އޮންނަ  ކަނޑައެޅިފައި ދުވަހަކަށް އިތުވެއްޖެނަމަ،ފާ
 

ބަދަލުގައި    ދިނުމުގެ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް ކޮއްތު ޚަރަދު ގޮތުގެމަތިން މި މާއްދާގައިވާ )ރ(  
 ަހމަޖެްއސުމުގެ  އިންިތޒާމު ކޮއްތުގެ ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް ރޭޓަށްވުރެ މި މާއްދާގައިވާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ އެ އޮފީހަކަށްއިޚުތިޔާރު 
 

  އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ 
 ކުރާ  އަނެއް ރަށަށް
ދަތުރު  ދަތުރުތަކުގައި
 ދިނުން  އެލަވަންސް

 ދަތުރުތަކުގައި  ކުރާ އަނެއް ރަށަށް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  2.15
 ސުންމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންވާނީ ދޭން ދަތުރުއެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް، ބައިވެރިވާ

 .ކަށެވެކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރާ ރޭޓަ
 

 ހޭދަވާނަމަ، ގިަނވަގުތު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ )ބާރަ( ގަޑިއިރު 07 ދަތުރުގައި )ށ( 
 .ދޭންވާނެއެވެ އެލަވަންސް ރެއަކާއިދުވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 
 ފަރާތްތަކާއި، ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލަވަންސް  ސާރައާއި މު މަޖިލީުހން ރައްޔިތުންގެ )ނ(  

ފަރާތްތަކަށް،     ިހމެިނފައިވާ އެލަވަންސް ލިވިންގ ތެރޭގައި މުސާރައިގެ އެފަރާތެއްގެ
 .ނުލިބޭނެެއވެ ދަތުރު އެލަވަންސެއް  ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ

 
 ގެނެސް  ދަތުރުތަކުގައި

 މީހުންނަށް ކެއުމާއި ގެންދާ 
 ދިނުން  ޚަރަދު  ގެހުރުމު 

 ާމލެއާއި ނޫްނ ގޮތުގައި ބައިވެރިން އެ ދަތުރުގެ ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ  2.01
 ހުރުމުގެ  ޚަރަދާއި މީހުންނަްށ ކެއުމުގެ  ގެންދާ ގެނެސް  ރަށަށް އަނެއް  އެްއ ރަށުން ރާއްޖޭގެ
 .ތުގެމަތިންނެވެގޮ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 8.17 އަދި 8.16 މި ގަވާއިދުގެ ދޭނީ، ޚަރަދު
 
 
 
 

 އޮފީހަކުން  އެހެން
 މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިކުރާ 

 ޚަރަދު  ދަތުރު

ބައިވެރިކުރަން  އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން ދަތުރެއްގައި ކުރާ ފަރާތުން އޮފީހެއްގެ  އެ  2.00
 އި ކޮއްތާ ދޭންޖެހޭ އެ ަދތުރަކަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ކަމުގައިވިޔަްސ، ބައިވެރިކުރި ޖެހިގެން

     ދޭންވާނީ، ޚަރަދުތައް ިހނގާ އެކަމަށް ސީދާ ފައިާސ ފަދަ، އިތުރުގަޑީގެ އަދި އެލަވަންސް
  .އޮފީހުންނެވެ  ވަގުތީގޮތުން ލިބޭ ޚިދުމަތް އެ މުވައްޒަފެއްގެ

 
 އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ 
އަނެއް  އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ 
 ދަތުރުކުރާނެ ގޮތް  ރަށަށް

 ޚިދުމަތް  ދަތުރުގެ ފެރީ  ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ކަނޑުމަގުން އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  2.07
 ހާލަތެއްގައި އޮތް ދަތުރުކުރެވެން  ފެރީގައި ދެމެދުގައި ދެރަށެއްގެ އޮންނަ ލިބެން

 ދަތުރުގެ  ފެރީ ބޭނުންކުރަންވާނީ ކުރުމަށް ދަތުރުތައް ކުރަްނޖެހޭ ކަނޑުމަގުން
 ލިބެން ޚިދުމަތް ފެރީގެ ނުވަތަ ކުގައިހާލަތްތަ ނެތް ދަތުރުކުރެވެން ފެރީގައި. ޚިދުމަތެވެ
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 ހިފައިގެން  ުކއްޔަށް އުޅަނދު ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ މި ނެތްނަމަ،
 .ދަތުރުކުރެވިދާނެއެވެ

 
 ކުރާއެއްގަމުމަގުްނ  އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ ރަށްރަށުގައި، އެއްފަސްވެފައިވާ )ށ(  

 އެންމެ  ލިބެންހުރި  އެޚިދުމަތެއް އިއެސަރަޙައްދެއްގަ ދޭނީ، ދަތުރުފީ ދަތުރުތަކަށް
 .ރޭޓަކަށެވެހެޔޮ އަގު
 

އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ވައިގެމަގުްނ ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ  )ނ(  
ދުގެ ޓިކެޓުގެ އަގާއި، ެއ ދަތުރެއްގައި ދާން ދަތުރުފީއަކީ، ދަތުރުކުރާ ވައިގެ އުޅަނ

ރަންެޖހޭ އެހެިނހެން ދަުތރުތަކުގެ ދަތުރުފީއަށް ކު ޓަކައިދިޔުމަށްބޭނުންވާ މަްނޒިލަށް 
 ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެވެ.

 
 އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ 

    ދަތުރުތަކުގެ  ކުރާ
 ހުށަހެޅުން  ރިޕޯޓު  ދަތުރު

 ދަތުރު" ދަތުރުގެ ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި އޮފީސްތަކުގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ )ހ(  2.03
ތެރޭގައި    ދުވަހުގެ( އް )ފަހެ 1ނޫން ބަންދު  ސަރުކާރު ނިމޭތާ، އެ ދަތުރެއް" ރިޕޯޓު

 މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިމިވާ ގައި" ރިޕޯޓު ދަތުރު. "ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އޮފީހަކަށް އެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 
 ތަން  ދަތުރުކުރި  .0   

 
 ބޭނުން ދަތުރުގެ  .7   
 ެއނގޭގޮތަށް( މަޤާމު ނަމާއި،) ބައިވެރިން ދަތުރުގެ  .3   

 
 ގަޑި  ތާރީޚާއި ނިމުނު  އަދި ،ގަޑި ތާރީޚާއި ފެށި ތުރުދަ  .1   

 
 ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރެވުނު ދަތުރުން  .1   

 
 ހިސާބު ބާކީގެ ޚަރަދާއި ކުރެވުނު ،ފައިސާއާއި ހަވާލުކުރި ޚަރަދަށް ދަތުރު  .6   

 
ބާކީހުރިކަމަްށ  ފައިސާ ިހސާބުގައި ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ  6 ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 ދުވަހުގެ( ފަހެއް) 1 ބަންދު ޫނން ސަރުކާރު އަންނަތާ ނިްނމާފައި ދަތުރު ކާނަމަ،ދައް
 .ޯހދަންވާނެއެވެ ރަސީދު ހަވާލުކޮށް އެ އޮފީހަކަށް އެއްފަހަރާ އެ ފައިސާ ތެރޭގައި

 
 އެކައުންޓަކަށް ނެގި އެ ފައިސާ ،ފައިސާ ލިބޭ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 .ޖަމާކުރަންާވނެއެވެ އަނބުރާ ކަށްއައިޓަމަ ނުވަތަ
 

  އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ 
     އަނެއް ރަށަށް

 މާލެއިން  ީމހުންނާއި، ގެންނަ  މާލެ  އަތޮޅުތަކުން ކަނުޑމަގުން  ބޭނުމަށް ދައުލަތުގެ )ހ(  2.01
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 މީހުންގެ ގެންދާ  ގެނެސް 
   ޚަރަދާއި  ދަތުރު

 ދިނުން  ކޮއްތުފައިސާ

 ގެނެސް އަނެއްރަށަށް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ ،މީހުންނާއި ފޮނުވަންޖެހޭ އަތޮޅުތަކަށް
 އޮންނަ  ލިބެން ޚިދުމަތް ދަތުރުގެ ފެރީ ގެންދިޔުމުގައި، ގެނެސް  މީުހން ގެންދަންޖެހޭ
 ކަނޑުމަގުން  ހާލަތެއްގައި އޮތް ދަތުރުކުރެވެން ފެރީގައި ދެމެދުގައި ދެރަށެއްގެ
 ފެރީގައި . ޚިދުމަތެވެ ގެދަތުރު ފެރީ ބޭނުންކުރަންވާނީ ކުރުމަށް ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހޭ

ިމ ، ލިބެން ނެތްނަމަ ޚިދުމަތް ފެރީގެ ނުވަތަ  ހާލަތްތަކުގައި ކުރެވެން ނެތް  ދަތުރު
 .ކުރެވިދާނެއެވެ ދަތުރު ހިފައިގެން ޔަށްކުއް އުޅަނދު ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ

 
 ރާއްޖޭގެ ންުއަޅނދުތަކު ދަތުރު ކުރާ ފެރީ ގޮތުގެމަތިން، ގައިވާ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

ެއ  ޚަރަދު ދޭނީ ފެރީ  ެގންދިޔުމުގެ ގެެނސް މީހުން  އަނެއް ރަށަށް އެއްރަށުން
 .ރޭޓުންނެވެ ނަގާ މީހަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފެރީއެއްގައި

 
ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ކަނުޑމަގުްނ އަތޮޅުތަކުން މާެލ ގެންަނ ީމހުންނާއި، މާލެއިްނ  )ނ(  

ނާއި، ރާްއޖޭގެ އެއްރަށުްނ އަެނއް ރަށަށް ގެނެްސ އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުން
ކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރާ  ސުން މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންގެންދާ މީހުންެގ ދަތުރުފީ ދޭނީ 

 ވެ.ކުންނެރޭޓުތަ
 

 ދޭނީ، ދަތުރުފީ ދަތުރުތަކުގެ ކުރާ އެއްގަމުމަގުން ރަށްރަށުގައި އެއްފަސްވެފައިވާ )ރ(  
 .ރޭޓަކަށެވެ  ލިބެންހުރި އެޚިދުމަތެއް އެސަރަޙައްދެއްގައި

 
 މީހުންގެ  ފޮނުވަންޖެހޭ އަތޮޅުތަކަށް މާލެިއން މީހުްނނާއި ގެންނަ  ާމލެ ވައިގެމަގުން )ބ(  

އަގާއި،       ހަމަަޖއްސާފައިވާ ޓިކެޓަށް އުޅަނދެއްގެ  ވައިގެ ދަތުރުކުރާ ދަތުރުފީއަކީ،
 ދެގޮތުންކުރެ އެ ުނވަތަ( ށ) އާއި ( ހ) މި މާއްދާގެ މަށްދިޔު މަްނޒިލަށް އެ ދަތުރެއްގެ

 .ފައިސާއެވެ ދޭންޖެހޭ ދަތުރުފީއަށް ރުތަކުގެދަތު ކުރާ ގޮތަކަށް
 

އެއް  ރާއްޖޭގެ މާލެއާއި
 އަނެއް ރަށަށް ރަށުން
 މީހުންގެ ގެންދާ  ގެނެސް 
 ޚަރަދު  ހުރުމުގެ  ކެއުމާއި

 ރަށަށް އަނެއް އެއްަރށުން ރާްއޖޭގެ މާލެއާއި އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުމަށް ދައުލަތުގެ )ހ(  2.01
މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ޚަރަދު ދޭނީ ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ މީހުންގެ  ގެންދާ ގެނެސް
 .ރޭޓުތަކުންނެވެ ޝާއިޢުކުރާ ކަނޑައަޅައި  ސުންފިނޭން
 

 ޚަރަދު ޖެހިއްޖެަނމަ ޓަން ބަހައް ީމހަކު ބޭނުމުގައި  އޮފީހުގެ  ގިނަ އެއް އޮފީހަށްވުރެ )ށ(  
 ީމހުންނަށް ގެންނަ  މިގޮތަށް . އޮފީހުންނެވެ ހަވާލުވެހުރި  ެއމީހަކާ  އެއިރެއްގައި ދޭންވާނީ
 71 ގިނަވެގެން އެންމެ ދެވޭނީ އެއްދަތުރެއްގައި ޚަރަދު ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ

 ހާލަތްތަކުގައި ވާދިމާ ދޭން  ޚަރަދު އިތުރަށް ދުވަހަށްވުރެ( ވިހި) 71. ށެވެދުވަހަ( ވިހި)
 ެއ މިިނސްޓްރީން ،ލިޔެގެން  އަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް ހަަމޖައްސަންާވނީ އެކަން
 .ހޯދައިގެންނެވެ ހުއްދަ
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 ގައިވާ( ހ) ިމ ާމއްދާގެ ަހމަޖަްއސައިދޭނަމަ، ދައުލަތުން ކަންތައް ކެުއމުގެ  ހުރުމާއި )ނ(  
 .ދީގެންނުވާނެއެވެ ށްއެމީހަކަ ފައިސާ

 
 މަސައްކަތްތައް ޚާއްޞަ

 ކެއުމާއި ، ކުރުވާއިރު
 ސައިދިނުން 

 ބޮޑެތި ޚާއްޞަ ކުރުވަންޖެހޭ  ލައްވައި މުވައްޒަފުން އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ )ހ(  2.06
 ރޯދަވީއްލުމާއި ރަމަޟާްނމަުހގައި ސައިދިނުމާއި، ކެއުމާއި  ކުރުވާއިރު މަސައްކަތްތައް

މިނިސްޓްީރ އޮފް  ސައިދޭންވާނީ  ކެއުމާއި  ،ބޭނުންވާަނމަ ދިނުމަށް ހާރުކެއުން
 .ރޭޓުތަކުންނެވެ ޝާއިޢުކުރާ ކަނޑައަޅައި  ސުންފިނޭން
 

 ގަޑިތަކުގައި ިތރީގައިވާ ސައިދޭނީ ކެުއމާއި ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  
 .މަސައްކަތްކުރާނަމައެވެ

 
 މަސައްކަތްކުރާނަމަ  ށް 01:11 ން  16:11    ހެނދުނުސައި  .0   

 
 މަސައްކަތްކުރާނަމަ  ށް  01:11 ން 07:11   މެންދުރުކެއުން  .7   

 
 މަސައްކަތްކުރާނަމަ  ށް 02:11 ން  06:11 ހަވީރުސައި  .3   

 
 ަމސައްކަތްކުރާނަމަ  ށް 77:11 ން  71:11  ކެއުން ރޭގަނޑު  .1   

 
 .ދެިވދާނެއެވެ ސައެއް އްކަތްކުރާނަމަ،މަސަ ފަހުން ގެ 73:11 އެ ދުވަހެއްގެ  .1   

 
 ދޭންވާނީ ރޯަދވީއްލުން ރަމަޟާްނމަހު ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ރޭވިފައިވާ  ަމސައްކަތް ދެވޭނީ ހާރުކެއުން. މަސައްކަތްކުރާނަމައެވެ ގަޑީގައި އިރުއޮއްސޭ
 .ްތކުރާނަމައެވެމަސައްކަ މެދުނުކެނޑި އަށް 1:11 އިން 7:11 ދަންވަރު ގޮތުން
 

 ހިމެނޭގޮތަށް  ވަުގތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައި( ނ) އާއި( ށ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
ެއ  )ތިރީސް( މިނެޓުއިރު 31 )ދޭއް( ގަޑި 7 މަދުވެގެން މެދުނުކެނޑި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ސައިދޭކަށް ކެއުމާއި ހޭދަނުވާނަމަ، މަސައްކަތެއްގައި
 

 ބައިވެރިވާ  އެ ަމސައްަކތެއްގައި ،ސައިދޭނަމަ މާއިކެއު ގޮތަށް މި މާއްދާގައިވާ  )ބ(  
 ރިކޯޑު އެނގޭގޮތަށް ަމސައްކަތް ކުރި އަދި މަޤާމު ނަމާއި މުވައްޒަފުންގެ

 މީހަކު  ނޫން މުވަްއޒަފަކު ެއ އޮފީހުގެ އެ މަސައްކަތުގައި އަދި. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 މަޢުލޫމާތުވެސް  ބަެޔއްގެއެ ނުވަތަ ެއ މީހެއްގެ  ،ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ބަޔަކު ނުވަތަ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 

 ކެއުމާއި  ހަމަޖަްއސަންވާނީ، ސައިދިނުމަށް ކެއުމާއި ގޮތަށް މި މާއްދާގައިވާ  )ޅ(  
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 އިތުރަށް  ކަނޑައެޅިފައިވުމުގެ ބަޖެޓުގައި އެ އޮފީހެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ސައިދިނުމަށް
 މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބޮޑު  ޚާއްޞަ އެ މަސައްކަތަކީ
 .ހުއްދަދިނުމުންނެވެ

 
 ކޮމިޓީތަކާއި އެކިއެކި

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 ސައިދިނުން 

 ދާއިމީ އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ހަމައެކަނި އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުން ިހމެނޭ ދާއިމީ  )ހ(  2.02
 ބާއްވާ ވުމެއްބައްދަލު އެ  ކުރުަނމަ، އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކޮމިޓީތަކުގައި

 .ދެވިދާނެއެވެ ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ ކޮފީއެއް ގުޅޭގޮތަކަށް ވަގުތާ
 
 

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ  ިހމެނޭ ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ،  )ށ(   
 ތާ ބައްދަލުވުމަކަށް ހޭދަވާ ވަގު  އެ  ަނމަ،ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު

ަފދަ ލުއިކާނާއަކާއެކު  ބިސްކޯދު ،ނުވަތަ ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ ގުޅޭގޮތަކަށް ސައި
 ދެވިދާނެއެވެ.

 
 އޮފީސްއޮފީހުގެ އެެހން އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ އޮފީހުގެ ބާއްވާ ބައްދަލުވުން )ނ(  

ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު  ބާއްވާ ިހމެނޭގޮތަށް ީމހުން އާްނމު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން
 ކޮފީއެއް ށް ކަވަގުތާ ގުޅޭގޮތަމަކަށް ހޭދަވާ ބައްދަލުވު ދިގުނަމަ، އެ އްގަޑިއިރަށްވުރެ އެ

 .ދެވިދާނެއެވެ ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ
 

 އޮފީސްއޮފީހުގެ އެެހން އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ އޮފީހުގެ ބާއްވާ ބައްދަލުވުން )ރ(  
އްދަލުވުމުގެ ވަގުތު ބަ ބާއްވާ ިހމެނޭގޮތަށް ީމހުން އާްނމު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން

އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ ކުރުނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހޭދަވާ ވަގުތާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް 
 .ވެ ދެވިދާނެއެ ބޮޑުނުވާގޮތަކަށް ރުފިޔާއަށްވުރެ 71/-މީހަކަށް 

 
 އުސޫލުން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި ( ރ) އާއި ( ނ) އާއި ( ށ) އާއި ( ހ) ނަންބަރުގެ މި  )ބ(  

 ކޮމިޓީތަކާއި އެކިއެކި ބާއްވާ ތަންތަނުގައި ދައުލަތުގެ ދޭގޮތަށް ސަޔެއް
 ހާޒިރުވި  ބައްދަލުވުމަށް އެދުވަހަކު އަދި. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ހާޒިރީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 ކަންތައް މަޝްވަރާކުރެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މާިއ،މަޤާ ނަމާއި  މެންބަރުންގެ
 .އޮންނަންވާނެއެވެ އިޔައުމިއްޔާކުރެވިފަ އެނގޭނޭގޮތަށް

 
 ،ޖަލްސާތަކާއި ބާއްވާ ފާހަގަކުރުމަށް މުނާސަބަތުތައް އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ޅ(  

 ިނމުން  ފެށުމާއި ކަންތައްތަކުގެ  ފަދަ މުބާރާތްތައް ،ރުޝޮޕް، ސެމިނާވަރކް
 ލަތުގެދައު ހަމަޖައްސަންވާނީ ސައި ކެއުމާއި ހަފުލާތަކުގައި ބާއްވާ ފާހަގަކުރުމަށް
 .އުޞޫލުންނެވެ ޕްރޮކިއުމަންޓް

 
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަްމރީނުފަދަ  ސެމިނާރު  ،ވަރކްޝޮޕް ބާއްވާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ކ(  
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 އާންމު  ނުވަތަ މުވައްަޒފުން އޮފީސްއޮފީހުގެ އެހެން ނާއި،މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ ތެރެއިން
 ހިންގާގޮތަށް ވާހޭދަ ވަގުތު  މަދުނޫން  ގަޑިއިރަށްވުރެ( ފަހެއް) 1 ިހމެނޭގޮތަށް، މީހުން

 ކެއުމާއި  މިފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް . ހަމަޖެްއސިދާނެއެވެ ސައި ކެއުމާއި މުތަކަށްޕްރޮގްރާ
 އުސޫލާއެއްގޮތަށެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ ހަަމޖައްސާނީ  ސައި
 

    
 އިއްޒަތްތެރިންނަށް

 ދިނުން  ރިސެޕްޝަން
ޔާރަތްކުރާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް، އެ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ޒި   2.02

ކަމެއް ކުރަންވާނީ، އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިންެގ ފަރާތުން ރިސެޕްޝަނެއް ދިނުންފަދަ 
ދައުލަތުގެ ހުރެގެންނެވެ. އަދި އެކަން ކުރަންވާނީ ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް 

 ގޮތަށެވެ.އުސޫލާ އެއްޕްރޮކިއުމަންޓް 
 
 

 އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
 ފެންވަރުގެ ޤައުމީ

 ޖަލްސާތަކުގައި ކެއުމާއި 
 ސައިދިނުމާއި،
 ދިނުން  ރިސެޕްޝަން

ަޖލްސާތަކާއި، ޤައުމީ ރާއްޖެއާއި ރާްއޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ    )ހ(  2.05
އް ދިނުންފަދަ ރިސެްޕޝަނެ ދިނުމާއި، ޖަލްސާތަކުގަިއ ކެއުމާިއ ސަިއ ފެންވަރުގެ 

ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ އޮފީހެއްގެ އެ އަހަރެއްގެ 
ހުރެގެންނެވެ. އަދި އެކަން ކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި 
 .ހުރުމާއިއެކު، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުންނެވެއުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
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  5ބާބު 
 ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން  ،ދައުލަތަށް ލިބޭ އެހީން ޚަރަދުކުރުމާއި

 
 ތަކެއްޗާއި، ފައިސާއާއި ލިބޭ ގޮތުގައި ހިލޭ އެހީގެ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއާއި ދައުލަތަށް  5.10 އެހީ  ލިބޭ ދައުލަތަށް

 ފަރާތްތަކުން  އެހީދޭ ސީދާ  އިސާއާއި،ފަ ލިބޭ ގޮތުގައި އެހީގެ ހިމެނިގެން ތެރޭގައި ލޯނުގެ
 ިހމެނޭނީ  ޚިދުމަތްވެސް ތަކެއްޗާއި ދޭ  ގޮތުގައި ހިޭލ އެހީގެ  ފަރާތްތަކުން އެކި ޚަރަދާއި، ކުރާ

 .ގޮތުގައެވެ އެހީގެ ލިބޭ ދައުލަތަށް
 

 އެހީން ލިބޭ ދައުލަތަށް
 ޚަރަދުކުރުން 

 އެހީ ަޚރަދުކުރަންވާނީ، ފައިސާ ބޭލި ގޮތުގައި  ލޯނު އެހީގެ ހިލޭއެހީއާއި ލިބޭ ދައުލަތަށް )ހ(  5.17
 .ބޭނުމަކަށެވެ ލިބުނު
 

 ޚަރަދުތައް  ކުރާ ފައިސާއިން އެހީގެ ފިޔަވައި ޚަރަދުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހީދޭ ސީދާ )ށ(  
، އަންގާފައިވާނަމަ ކަނޑައަޅައި ވަކިގޮތަކަށް ފަރާތުން އެހީދޭ ކުރަންވާނީ

    ، އަންގާފައިނުވާނަމަ ކަނޑައަޅައި ގޮތަކަށްވަކި ފަރާތުން އެހީދޭ. އެގޮތުގެމަތިންނެވެ

 .މަތިންނެވެގޮތުގެ މި ގަވާއިދުގައިވާ
 

އެިކ  ހިންގުމަށް، ޕްރޮޖެކްެޓއް ވަކި ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް އޮފީސްތަކުން ވަކި ދައުލަތުގެ )ނ(  
 ކުރަން  އެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ފައިސާ ލިބޭ ގޮތުގައި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ

 އެ ،ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ތަފުސީލު ޚަރަދެއްގެ ންވާބޭނު
 .ގޮތުގެމަތިްނނެވެ ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން އަންގާ  މިނިސްޓްރީން

 
 ތަކަށް މަޝްރޫޢު އެންމެހައި ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ ލިބިގެން ގޮތުގައި އެހީގެ )ރ(  

 ފަރާތުން  އެހީދޭ ފޮނުވަންވާީނ، ރިޕޯޓު ބަލަހައްޓައި ިހސާބުތައް ޚަރަދުގެ ހިނގާ
 ފަރާތުން އެހީދޭ .އެގޮތުގެމަތިންނެވެ ،އަންގާފައިވާަނމަ ކަނޑައަޅައި ވަކިގޮތަކަށް
 ިމ ގަވާއިދުގައިވާ  އަންގާފައިނުވާނަމަ، ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާީނ  ކަނޑައަޅައި  ވަކިގޮތަކަށް

 .ންނެވެމަތިގޮތުގެ
 ލިބޭ  ގޮތުގައި އެހީގެ އޮފީސްތަކަށް އެހެން ދައުލަތުގެ ފިޔަވައި ކައުންސިލްތައް ލޯކަލް )ބ(  

 ގޮތުގައި  އެހީގެ ފައިސާއާއި، ބާކީވާ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބޭނުމަކަށް  ލިބުނު ފައިސާއިން
 ،ފައިސާ ހުންނަ  ބާކީ ޚަރަދެއްނުކޮށް އެއްވެސް  ބޭުނމަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ލިބުނު
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ހުއްދައާއެކު ފަރާތުގެ އެހީ ދިން ،ޚަރަދުކުރަންވާނީ ބޭނުމަކަށް އެހެން

 .ހޯދައިގެންނެވެ ހުއްދަ ލިޔެ އަށްފިނޭންސް
 

 ބޭނުމަކަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ލިބޭ ގޮތުގައި އެހީގެ ކައުންސިލްތަކަށް ލޯކަލް )ޅ(  
 ލިބުނު  ފައިސާއިން ލިބުނު ގޮތުގައި އެހީގެ ފައިސާއާއި، ކީވާބާ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު

 ޚަރަދު ބޭނުމަކަށް އެހެން  ފައިސާ، ހުންނަ ބާކީ ޚަރަދެއްނުކޮށް އެއްވެސް ބޭނުމަށް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯދައި،  ލިޔުމަކުން އްދަހު ފަރާތުގެ އެހީ ދިން ،ކުރަންވާނީ
 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. މިިނސްޓްރީގެ އެ ،ލިޔެ އަށްފިނޭންސް

 
 ރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެގެން ބަޔަކު ބޭރު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ގޮތުގައި އެހީގެ )ކ(  

 ފައިސާގެ  ކަނޑައެޅޭ ެއ ޕްރޮޖެކްޓަށް ީމހުންނަށް ގެންގުޅޭ  ަމސައްކަތެއްގައި ހިންގާ
 ކުރަންވާނީ  ޚަރަދެއް ކަމަކަށް ކެއިންބުއިންފަދަ އެލަވަންސާއި މުސާރައާއި ތެރެއިން
 މިނިސްޓްރީން  އެ      ،ލިޔެ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ކޮށްތަފުސީލު އެކަމެއް

 ްޕރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން، ހިންގާ ގޮތުގައި އެހީގެ . އުސޫލެއްެގ މަތިންނެވެ ހަމަޖައްސާ 
 ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ގޮތަށް ކަތެއްގައި،މަސައް ކުރުވާ ދީގެން ކޮންޓްރެކްޓް ބަޔަކަށް

 .ނުިހމެނެއެވެ މީގެތެރެއަކު ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ އަގަށް މަސައްކަތުގެ
 

 ފަރާތްތަކުން  ބޭރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ދަށުން އެކިއެކި ގުޅިގެން އޮފީސްތަކާ ދައުލަތުގެ )އ(  
 މަހުގެ ވޭތުވެދިޔަ ޚަރަދުގެ  ކުރާ އެފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްތަކަށް ކުރާ ރާއްޖޭގައި
 ހޯދައި  ެއފަރާތްތަކުން ކުރިން )ފަނަރަ( ވަނަ ދުވަހުގެ 01 މަހުގެ ހިނގާ ހިސާބު،

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 

ގޮތުގައި ފަހުން  އެހީގެ
 ކުރާ  ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް

 ޚަރަދު

 އެކަން  ކުރަންވާނީ ޚަރަދެއް އެއްވެސް  ލިބޭގޮތަށް ފައިސާ ފަހުން ގޮތުގައި އެހީގެ )ހ(  5.13
 .ިލބިގެންނެވެ ލިުޔމަކުން ހުއްދަ އެަކމުގެ ލިޔެ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 
 ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 ފުރިހަމަ އޮތްނަމަ، އެ ފައިސާއާ ބެހޭ ނުލިބި ފަރާތަކުން ދޭންޖެހޭ ރާއަނބު ފައިސާއެއް
 ދޭން އަނބުރާ ކަންތައް، ޚަރަދުކުރި ،ތާރީޚު އަދަދު، ފައިސާގެ ޚަރަދުކުރި) މަޢުލޫމާތު

 ދިނުމަށް  އަނބުރާ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް، ދޭން  އަނބުރާ ފަރާތް، ހަމަޖެހިފައިވާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސް އެ ފައިސާއާ ބެހޭ މައުލޫމާުތ( އަދި މިނޫނަ، ތުމުއްދަ އެއްބަސްވި
 .ަހމަޖައްަސންވާނެއެވެ އެކަމެއް ފޮނުވައި އަށްފިނޭންސް

 އެލަވަންސްތަކަށް ކަަހލަ ބައެއް ޚަރަދާއި ޓިކެޓް ދަތުރުތަކުގައި، ބޭރަށް ކުރާ  ރާއްޖެއިން )ނ(  
   ލިބޭގޮތަށް އަނބުރާ ހަމަެޖހިގެން، ދޭގޮތަށް ފައިސާ  ފަރާތުން ހަމަޖަްއސާ އެ ދަތުރު

 ބަލައި މާީލޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ލިބެމުންދޭތޯ ފައިސާ ޚަރަދުގެ ކުރާ  އެ އޮފީހަކުން
 .ގެންދަންވާނެއެވެ ޗެކުކުރަމުން

 
 އެހީ ލިބޭނެ ދައުލަތަށް

 ބަޖެޓްކުރުން 
 ބަޖެޓުގައި  ދާޒާއަން ފައިސާ ލަފާކުރާ  ލިބޭނެަކމަށް ގޮތުގައި އެހީގެ ދައުލަތަށް )ހ(  5.11

 ހިނގާނެ  މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިންގާ ދަށުން އެހީގެ ބޭރުގެ އަދި. ހިމަނަންވާނެއެވެ
 ބަޖެޓުގައި ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ  ފައިސާއިން ލިބޭ ގޮތުގައި ހިލޭއެހީގެ ޚަރަދުވެސް

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ
 
 



107 
 

 

 

 ޚަރަދުތަކާއި، ސީާދ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހީދޭ ބެލެހެއްޓުމުގައި، ހިސާބުތައް ބަޖެޓާއި )ށ(  
 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ އެނގޭނޭގޮތަށް ވަކިން މުާޢމަލާތްތައް ހިންގާ ފައިސާއިން

 
 އެފަރާތްތަކުން  ،މަޢުލޫާމތު ޚަރަދުތަކާބެހޭ ކުރާ  ފަރާތްތަކުން އެހީދޭ ސީދާ )ނ(  

 .ހޯދަންވާނެއެވެ
 

 ލިބޭ ގޮތުގައި އެހީގެ
  ފައިސާގެ
 އެކައުންޓު ބޭންކް
 ޓުން ބެލެހެއް

 ބެލެހެއްޓުމަށް ހުޅުވައި އެކައުްނޓެއް ވަކި ބޭންކް އެއްބަސްވުމުގައި ދިނުމުގެ އެހީ ދައުލަތަށް  5.11
 ކަމާބެހޭގޮތުން  ހުޅުވުމަށްޓަކައި އެކައުންޓެއް އެ މަޝްރޫޢަކަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ،

އެ  އަދި. ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލެއް
 ގޮތުގެމަތިން މި ަގވާއިދުގައިވާ ހިސާބުތައް އެކައުންޓުގެ ހުޅުވުމުން  އެކައުންޓު

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 

 އެހީ  ލިބޭ ދައުލަތަށް
 ހިސާބުކުރުން 

 ބޭންކް ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައާއި އެހީގެ ލިބޭ ދައުލަތަށް )ހ(  5.16
 އެއްބަސްވުމުގައި  އެހީގެ  އަދި ބަލަހައްޓައި، ހިސާބުތައް ހުޅުވައި އުންޓުއެކަ

 މުއްދަތުގައި ކަނޑައަާޅފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްގޮތަށް، ފޯމެޓާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ތައްޔާރުކޮށް، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް މަޝްރޫޢުތަކުގެ

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 

  އެހީގެ މާީލހިސާބުތައް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ހިންގޭ އެހީގެދަށުން ލިބޭ ދައުލަތަށް )ށ(  
 ޮއޑިޓްކުރުމުގެ ކަންކަްނ އެ އޮފީހެއްގެ  ގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ

 .ހަމަޖައްަސންވާނެއެވެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ
 

 

  01ބާބު 
 ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު 

 ތައް އުސޫލު ލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ސި ޕްރޮކިއުމަންޓުން ހާ 

ދައުލަތުގެ 
ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ކެތި ގަތުމާއި، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިާޒމެއްގެ ބޭުނމަކީ، ދައުލަތުގެ ތަްނތަނަށް ތަ  01.10
ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި، ަމސައްކަތް ކުރުވުމުގައި، ާހމަކަންބޮޑު ޒިްނމާދާރު ގޮތެއްގައި ހުރިާހ 
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ނިޒާމުްނ ހާސިލުކުރަްނ 
 ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް

ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒަންކޮށްގެްނ ތެދުވެރިކަމާއި ައމާނާތްތެރިކަމާއެކު ވާދަވެިރ 
 . މާޙައުލެއްގައި ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމެވެ

 
 :ކިއުމަންޓް ނިޒާމެއް ިހންގުމުގައި މައިގަނުޑ ގޮތެއްގައި ބަލަންވާނީދައުލަތުގެ ޕްރޮ

 
ގޮތުން އިޤުތިޞާދީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރެވެނީ، ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން )ހ(  

 އަދި ހާމަކަންބޮުޑ ޒިްނމާދާރު ގޮތެއްގެމަތިންކަްނ ޔަގީންކުރުން. އެންމެ ފައިދާހުރި،
 

އިވެރިވާ )ބީލަންވެރި( ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަަހަމކަމާއި އިތުބާރާއެކު ބީލަމުގައި ބަ )ށ(  
ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ގެންދެވޭކަމުގެ ޔަގީންކަްނ 

 ހޯދައިދިނުމާއެކު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުވުން.
 

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މަޢުލޫމާތުެގ  ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ އެްނމެހައި )ނ(  
 ސިއްރު ހިފަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިދިނުން.

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

 އުސޫލުތައް
ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ އެ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ  )ހ(  01.17

ުޑ، ވާދަވެރި، އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ މެދުގައި ހަމަހަމަަކމާއި، ހާމަކަންބޮ
 ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. ،ފައިދާހުރި

 
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ )ބީލަންވެރިންގެ( ނަސްލަށް، އުފަންވި ޤައުމަށް،  )ށ(  

ނުވަތަ ކުލައަށް، ނުވަތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ އުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާީނ ނުވަތަ 
މީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ  ދުންތެރިކަމަކަށް، ނުވަތަ އެނަފްސާނީ ނުކުޅެ

ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ އާއިލާއަށް ނުވަތަ ވިސްނުމަކަށް، ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް، 
ފައިވާ ބަޔާންކޮށްނުވަތަ އުފަންރަށަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މި ގަވާއިދުަގއި 

 ބައިވެރިވުން މަނައެއް ނުކުރެވޭެނއެވެ. ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ ބީަލމުގައި
 

ވާދަވެރި ގޮތެއްގަިއ ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، އެކަމަްށ ޤާބިލު  ތައްބީލަމުގެ ކަންތައް )ނ(  
 ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

 
އުސޫލަުކންނެވެ. ގަވާއިދާ  ކުރިޔަށް ގެންދަންވާީނ އެއް  ތައްބީލަމުގެ ކަންތައް )ރ(  

 ގޮތަށް ބީލަމުގެ ކަންތައް ހިންގުމުގަިއ ޒަާމނުގެ ޓެކްނޮލޮީޖ ބޭުނންކުރެވިދާނެއެވެ.އެއް
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ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ަމސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވަްއޒަފުންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  )ބ(  

މިިނސްޓްރީން ކަނޑަައާޅ ސުލޫީކ މިންަގނޑާ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުތައް 
 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 
               އަށް( ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) R-20/7102 ނަންބަރު ގަވާއިދު މާއްދާވަނީ  މި  01.13 

 ން އުނި ކުރެވިފައެވެ.ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 1
 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 
ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށް 

 ޢަމަލުކުރުން

ތަ ބައިނަލްއަޤުވާީމ ަޖމުޢިއްޔާއަކާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭުރ ޤައުމަކާއެކު ނުވަ )ހ(  01.11
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޕްރޮކިއުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލެއްެގ 

މާއްދާއެއް  ރުޒުވާ ހާލަތްތަކުގަިއ، އެއާމާއްދާއަކާއި، ިމ ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ތަ
ވެފައިވާ  ިހނދަކު އިސްކަންދޭނީ ބޭރުެގ ފަރާތާއެކު ޒުނުވާހައިރުއާޤާނޫނާއި ތަ

 .އެއްބަސްވުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށެވެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ކަންކަމުގަިއ  )ށ(  
        ޢަމަލުކުރަންވާީނ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަްތ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގަިއ 

 މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވެ.
 

ޓް ޕްރައިވެ
އިންވެސްޓްމަންޓަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ހިންޭގ 
 އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް 

ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ރީހެބިލިޓޭޝަން މަސައްކަތްތަކާއި،   01.11
ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ  ،ޢުމްރާނީ ަމސައްކަތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

މާއި، އަގުބޮޑު ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުން މުދާ ބެލެހެއްޓު
ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރެވޭެނ ގޮތުގެަމތިން، ިމ ގަވާއިދުގަިއ 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.
 

ދައުލަތުގެ 
ސީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލި
އެ ، ބޯޑު އުފެއްދުމާއި

ބޯޑު އެކުލެވިގެންާވ 
 ގޮތް

ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭގޮތުްނ  ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިާޒމް ހަރުދަނާކުރުމާއި  01.16
ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ުގޭޅ ، ނެރެންޖެހޭ ުއސޫލުތަކާއި ސަރކިއުލާތަްއ ނެރުމާއި

މި ޯބޑުެގ . އިްނނެވެ" ޕްރޮކިއުމަންްޓ ޕޮލިީސ ބޯޑު ދައުލަތުގެ"ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލާީނ 
މިިނސްޓަރު އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތީން ދައުލަތުގެ މާލީ ުވޒާރާގަިއ  ،ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރާނީ

 .ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑުެގ ތެރެއިންނެވެ
 

ޕަރސަނާއެކު       ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ޗެއަރ )ހ(  
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ބޯޑަށް ޢައްޔަުނ ކުރަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތައް . މެންބަރުންެގ މައްޗަށެވެ( ހަތެއް) 2
ކަނޑައަޅައި ެމންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރާނީ މިިނސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ
 

 ،އިނޭންސްފަ ،ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑަށް ޢައްޔަނު ކުރަންވާނީ )ށ(  
ކޮމާސް ފަދަ  ،ލޯ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،އިންޖިނިއަރިންގ ،ޕްލޭނިންގ

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

 
، ންބަރަކު ޢައްޔަނު ކުރެވުނުަކމަށް ބަލަންވާނީގެ ދަށުން މެ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

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

 
މިނިސްޓްރީްނ  ،ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ )ރ(  

 . އިދާރީ އިންތިާޒމެއްގެ ތެރެއިންނެވެކަނޑައަޅާ 
 

 ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 31މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ބ(  
، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ  ބޯޑުެގ ހިންގާ ގަވާއިުދ އެ ބޯުޑން އެކުލަވައިލައި

 . އެ ގަވާއިދު ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
 

ޓުގެ ޕްރޮކިއުމަން
ސިޔާސަތު ކަނޑައަާޅ 

އެ ސިޔާސަތު ، ފަރާތާއި
ހިންގާ ފަރާތް 

 ވަކިކުރުން

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލުތައް ހަދައި ، ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ފަރާތާއި   01.12
މި ދެ ފަރާތް އެއް . ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ އެއްފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ

މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގަިއ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތު  ،ފަރާތަކަށް ވެއްޖެނަމަ
އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ެއ ދެފަރާތުގެ މަސައްކަްތ ، ފުށުއަރާނެތީ

ރާވައި ހިންގަންވާީނ އެއްފަރާތެއްގެ މަސައްކަތަށް އަނެްއ ފަރާތުން ނުފޫުޒ ނުފޯރާ 
 .ގޮތެއްގެ މަތިން ވަކިންނެވެ

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ މަތިން  ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 01.12 ގަވާއިދުގެ މި )ހ( 01.12 ންގުންއިދާރީ ހި

.   ާޤއިމުކުރަންވާނެއެވެ ުވޒާރާގައި ާމލީ ދައުލަތުގެ ،ފަރާތެއް ހިންގާނެ ކަންތައްތައް
 ުވޒާރާއިން  އެ މެނުއަެލއް އޮޕަރޭޝަން  ގޮތުގެ ހިންގާނެ  މަސައްކަތް ފަރާތުގެ މި

  .ލަންވާނެއެވެއެކުލަވައި
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 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ދައުލަުތގެ  މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 01.12 ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
 ހަމަހަމަގޮތެއްގައި  އުސޫލަކުން އެއް ،ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގައި ކަންތައްތައް
 ކޮމިޓީއެއް  ބިޑް އޮފީހެއްގައި ކޮްނމެ  ދައުލަތުގެ ިނންުމމަށް ގެންގޮސް
 .ންވާނެއެވެއުފައްދަ

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެްއ 
ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ 

 މިންގަނޑުތައް 

01.15 
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހުއްދަދެވޭނެ މިންގަނުޑ 
 މިވަނީއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރީގައި

 
ޔުމަކުން ހުއްަދދެވިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާދާރު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ނުވަތަ ލި )ހ( 

ވޭނީ ިމ ބާބުގެ ހުއްަދދެދަށުގައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުެގ ކަމެްއ ކުރުމަްށ 
މިންގަނާޑ ގައި އެ އޮފިސަރަކަށް ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  0ޖަދުވަލު 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 

ލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނަ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެްއ މާ )ށ(  
ގަިއ މާީލިޒންމާދާރުވެރިޔާއަށް  0 މި ބާބުެގ ޖަދުވަލު  ދެވޭނީކުރުމަށް ހުއްދަ

 މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންެނވެ.ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 

ވިފައިވާ ބިޑްކޮމިޓީއަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއްގައި އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމުކުރެ )ނ(  
ގަިއ ބިޑްކޮމިޓީްނ ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ  0ޖަދުވަުލ މި ބާބުގެ  ދެވޭނީހުއްދަ

 މިންގަނާޑ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 
 

މި ބާބުގެ ، މެއް ކުރުމަށް ހުްއދަދެވޭނީނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަ )ރ(  
ގައި އެ ބޯޑުން ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ިމންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ  0ޖަދުވަލު 

 . ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
 

 ކުރިޔަށްގެންދާ  ،ދަށުން  ގެ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 01.72 ގަވާއިދުގެ މި )ބ(  
 މަޖިލީހުގެ  ަވޒީުރންގެ ނުވަތަ ަމޖިލީހުގެ  ގެ ވަޒީރުން ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި

 .ނިންމިދާނެެއވެ ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް މަތިން މަޝްވަރާގެ ކޮމިޓީއެއްގެ
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ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ 
ބޯުޑ  ،ބޯޑު އުފެއްދުމާއި

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

އްކަތް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސަ )ހ(  01.01
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ  ،ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  އާްނމު  ބޮޑުބިޑްކޮމިޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ 

 މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުންނެވެ.
 

)ހަތެއް(  2ވިގެންވަނީ ޗެއަރޕަރސަނާެއކު ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު އެކުލެ )ށ(  
މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ިމ ބޯޑުގަިއ ިހމެނުމަްށ ބޭނުންާވ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅަިއ 

 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ މިިނސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްުޖމްޫހރިއްޔާއެވެ.
 

ހާޒިރުނުވެޭވ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުެގ ޖަްލސާތަކަށް މެންބަރުންަނށް  )ނ(  
ހާލަތްތަކުގައި، އެ މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވާނެ ބަދަލުމެންބަރުން 

 ޢައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއެވެ.
 

)ނ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ެމންބަރުން ވާންވާީނ  އާއި،މި މާއްދާގެ )ށ(  )ރ(  
ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް  ންގ، އިްނޖިނިއަރިންގ، ޯލ އަދި ޮކމާސް ފައިނޭންސް، ޕްލޭނި

ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ، އަދި އެ ރޮނގަކުން ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ 
 ދާއިރާއެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

 
 )ނ( ެގ ދަށުން މެންބަރަކު ޢަްއޔަންކުރެވުނުކަމަށް އާއި،މި މާއްދާގެ )ށ(  )ބ(  

ެއ މެްނބަރަކަށް ލިޔުމުްނ  ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ބަލަންވާނީ
 އެކަން އެންގުމުންނެވެ.

 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ )ޅ(  
ންނެވެ. ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ކަނޑަައޅާ އިދާރީ އިންތިޒާމެއްެގ ތެރެއި ސުންފިނޭން

ފަރާތުން ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށް ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއްގަިއ 
 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

  
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ 
ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުްނ 

 ވަކިވުން

 ހާލަތްތަކުގައެވެ. ނަނިވިއަން  ބަލާނީ ވަކިވެއްޖެަކމަށް މެންބަރަކު ބޯޑުގެ ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް  01.00
 

އެ މެންބަރަުކ ވަކިވެއްޖެކަމަްށ ިމނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާެއކު، ލިޔުމަކުްނ  )ހ( 
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 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަާޅ ތާރީޚުން ފެށިގެން
 

 އަންގާ  ލިޔުމަކުން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ވަކިވުމަށް  ައމިއްލައަށް މެންބަރަކު އެ )ށ(  
 .ފެށިގެން ތާރީޚުން

 
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ 

 ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
ިމ ގަާވއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  01.07

  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯަޑށް ހުށަހަޅާ ޓެންޑަރުތައް 
             ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާަކން

 އެ ޓެންޑަރުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންުމމެވެ.
 

ދައުލަތުގެ 
އޮފީސްތަކުގެ 
ބިޑްކޮމިޓީތައް 

ކޮމިޓީ ، އުފެއްދުމާއި
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްަތކުގެ ތެރެއިން              )ހ(  01.03
ގޮތުެގ މަތިްނ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތަކުްނ މި ގަވާއިދުގައިވާ 

ހުއްދަދޭންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ 
 . ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިވެސް ބިްޑ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ

 
ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު  އެ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ބިޑްކޮމިޓީ އުފައްދައި )ށ( 

 .އެ އޮފީހެއްގެ އެންެމ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން މިިންސޓަރެވެ ،ކުރާނީ
 

މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްެގ ދަށުން ހިނގަމުންާދ  )ނ(  
ވަތަ ބިޑްކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރަށް ނު، އިދާރާތަކުގައި

މިނިސްޓަރުެގ  ،އެ މުއައްސަސާއެއްގެ އެްނމެ އިސްވެރިޔާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ 
 .ހުއްދައާއެކު އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެ ތަނެއްގައި އުފެއްދިދާނެއެވެ 

 
މެންބަރުންނާިއ       ( ތިނެއް) 3ޗެއަރޕަރސަނާއެކު ، ބިޑްކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ (ރ)  

 .އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ މެންބަރުްނގެ މައްޗަށެވެ މެންބަރުންނާ ދެމެދުގެ( ހަތެއް) 2
 

އެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  ،ބިޑްކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ (ބ)  
ޒިންމާދާރުކަމާއެުކ  ،ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ

 .ރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާެނއެވެކަންކަން ނިންުމމުގެ ޤާބިލުކަން ހުިރ ފަ
 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަާވ ފަރާތެއް އެ އޮފީހެއްގަިއ ( ބ)މި މާއްދާގެ  (ޅ)  
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އެ ރަށެއްގައި ހިނގަމުންދާ ދައުލަތުގެ ެއހެން އޮފީސްތަކުގެ ، ނެތް ހާލަތެއްގައި
 .ށް ލިބިގެންވެއެވެމުވައްޒަފުން އެކަމަށް ޢައްޔަނު ކުުރމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓަރަ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުތަކުގެ ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  (ކ)  

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަނެއްގެ އެއްވެސް މުވައްަޒފަކު ބިޑްކޮމިޓީގެ 
 .މެންބަރަކަށް ޢައްޔަނު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 
. އެ އޮފީހެއްެގ ޕްރޮކިއުަމންޓް ޔުނިޓުންނެވެ، ޓް ބަލަހައްޓާނީބިޑްކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެ (އ)  

 ،އެކަން ކުރާނީ ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓު އުފައްދައިފައިނުވާ އޮފީހެއްނަމަ
 .ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ

 
އް މިނިސްޓްރީްނ ބިޑްކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެ (ވ)  

 .އެކުލަވައިލައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 

    
ދައުލަތުގެ 

އޮފީސްތަކުގެ 
ބިޑްކޮމިޓީތަކުގެ 
މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިވުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑްކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރަކު ވަކިވެްއޖެަކމަށް ބަލާނީ ައންނަނިިވ   01.01
 :ހާލަތްތަކުގައެވެ

 
ކިވެްއޖެކަމަށް ެއ އޮފީހެއްގެ އެންެމ އިސްވެރިާޔގެ ލަފާގެ މަތިްނ އެ މެންބަރަކު ވަ )ހ( 

 .މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅައި، ލިުޔމަކުން އެ މެންބަރަކަށް އަންގާ ތާީރޚުން ފެށިގެން
 

އެ މެންބަރަކު އަމިއްލައަށް ވަކިުވމަށް ލިޔުމަކުްނ މިނިސްޓަރަްށ އަންގާ ތާރީޚުން  )ށ(  
 .ފެށިގެން

 
ދައުލަތުގެ 
ކުގެ އޮފީސްތަ

ބިޑްކޮމިޓީތަކުން 
 ،ހުއްދަދިނުމާއި

 ހުއްދަދެވޭނެ މިންވަރު

ގައި  0ޖަުދވަލު މި ބާބުގެ  ،ބިޑްކޮމިޓީތަކުން ހުއްދަދެވޭނެ މިންވަރު )ހ(  01.01
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ 

 
، ންބިޑްކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރި )ށ( 

ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
 .އެ ޮކމިޓީން ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ،މަތިންކަން
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ެއ ކޮމިޓީްނ ހުއްދަދިނުމަށް  ،ބިޑްކޮމިޓީން ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް ހުއްދަދެވޭނީ )ނ(  
 . އްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓަކަްށ އެކަންޏެވެއެ އޮފީހެ ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށް ފެތޭ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނީ އެ އޮފީހެއްގެ  )ހ(  01.06 ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުން

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަނަކުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓުން 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.ނުވަތަ ބީލަން އިވެލުއޭޓުކުރުމަށް 

 
ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ަމސްއޫލިއްަޔތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުން )ށ(  

 ،އިވެލުޭއޝަން ރިޕޯޓު ،ސެކްޝަނަކުން ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު
 . ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ކުރަންވާނީ ބިޑުގެ އަގުގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށާއި، އެ ބިޑެްއ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް )ނ(  

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރަށް ބަލައިގެން އެ އޮފީހެއްގައި އުޅޭ 
މީހުން ިހމަނައިގެންނެވެ. އެ އޮފީހަކުން އެފަދަ މީހުން ލިބެން  ފަންނީ ކަމަކާ ގުޅޭއެ

 ތަކުން ހޯދިދާނެއެވެ.ނެތްނަމަ އެ ފަންނުެގ މީހުްނ ލިބެންހުރި އޮފީސް
 

އިވެލުއޭޝަނާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގަިއ  01.12ވަނަ މާއްދާއާއި  01.16ވަނަ މާއްދާއާއި  01.11
 .ވާނެއެވެ

 
 
 
 

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ
 ކުރިޔަށް  ކަންތައް

 ކުރިން ގެންދިއުމުގެ
 ހޯދުން ހުއްދަ

މަރުޙަލާތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ  )ހ(  01.02
 ވެ.ހޯުދމަށްފަހުގައެހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެ ހުއްދައެއް  ފުރިހަމަކުރަންވާނީ

 
ތައްޔާރުކުރުމާއި، އިޢުލާންކުރުމާއި، ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭ  ބީލަންފޮތް  .0  

ހާލަތްތަކުގައި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް )ބީލަންވެރިން( 
 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމާއި، ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން.

 
އެއްގެ މަރުޙަލާ އެއް ބީލަމެއްގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި،  .7   
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އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު އަނެއް މަރުޙަލާއެއްގެ ބީލަްނ ހުޅުާވނަަމ، ކުީރ 
މަރުޙަލާގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެުޅމާއި، ބީލަމުެގ 
ނެގޯޝިއޭޝަން ނުވަތަ ބީލަމެްއ ގަބޫލުކުރިކަން އަންގައިޭދ ލިޔުްނ 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން.
 

ބަދަލުގެނައުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓެއް ބާޠިލުކުރަްނ ނިންމުމުެގ  ކޮންޓްރެކްޓަށް  .3   
 ކުރިން.

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި، ހުއްދަދިން  )ށ(  

ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ ހުއްދަދޭ 
 .ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ 
ބޯޑާއި ބިޑްކޮމިޓީތަކުގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް 

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުވަތަ ބިޑްކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނީ )ހ(  01.02
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މިންގަނޑުގެ ިބޑްތަކާމެދު ގޮތެއް 

އްބަސްވުންތަކަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ބަދަލުތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެ ،ނިންމުމަށާއި
ަކމެއް އަލުްނ ބަލަން ޖެހިއްެޖ ހިނެދއްގައި އެ ކަމެްއ  ،ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި

 ،ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ވަގުތާއި ތަން ކަނޑައަޅާނީ، މިގޮތުން. ބެލުމަށެވެ
 . ޗެއަރޕަރސަންގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ

 
 ޗެއަރޕަރސަން ހާޒިރުނުވެްއޖެ ާހލަތެއްގައި ހާޒިރުެވ ތިބި މެްނބަރުންގެ ތެރެއިން  )ށ(  

 އެ ޖަލްސާއަކަށް އެކްޓިންގ ޗެއަރޕަރސަނެްއ ހޮވަންވާނެއެވެ.
 

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު އަދި ބިޑްޮކމިޓީގެ ކޯރަމަކީ ޖުމުަލ މެްނބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ  )ނ(  
އެޖެްނޑާކޮށްފައިވާ އައިޓަމަކާ ގުިޅގެން މެންބަރަުކ          ،ނަމަވެސް. އެއްބައެވެ

އެ އައިޓަާމ ، އެ މެންބަރެއްގެ ައމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ
ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ގޮތެއް ނިންުމމަށް ކޯރަމް ހަމަކުރުުމގައި އެ މެންބަރަުކ 

 .ހިމަނައިގެން ނުާވނެއެވެ
 

ޗެއަރޕަރސަން ، ޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި ބިޑްޮކމިޓީގެ ިނންމުމެްއ ނިްނމަންވާނީ ނެ )ރ(  
ވޯޓުގެ ، ނަމަވެސް. ފިޔަވައި ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ

ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕަރސަންގެ ، އަދަދު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ
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 . ވޯޓަކުންނެވެ
  

ޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުގަިއ ނެ )ބ(  
އެ ބިޑަކާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ އެ ބީލަމަކާ ގުޅުންުހރި މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ،ބަލަންވާނީ

އެ ހުށަހެުޅމެްއ  ،މިގޮތުން ބިޑުތަކާމެުދ ގޮތެއް ނިްނމުމުގައި . ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ
އަދި އެ ހުށަހެޅުމެްއ . ނުވަތަ ނުވާކަން ކަނޑައަަޅންވާނެއެވެ ފާސްވިކަން

 .އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުެގ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ
 

ބިޑްކޮމިޓީގެ ، ހޯދުމަށް ހުށަހަާޅ އިވެލުއޭޝަންތަކާއި ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުެގ ހުއްދަ )ޅ(  
ންތައް ގަބޫލުނުކޮށް އެ ފަރާތަކަށް އަނބުރާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ އިވެލުއޭޝަ

ލިޔުމަުކން ެއ ފަރާތަކަށް  ،އަނބުރާ ފޮނުވައިލަްނ ޖެހުުނ ސަބަބު، ފޮނުވައިލާނަމަ
އަނބުރާ ފޮނުވައިލައިފައިވާ ހުށަހެޅުމެްއ ، މިގޮތުން. އަންގަންވާނެއެވެ

 .އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 

ރ ބޯޑާއި ބިޑްޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފައިާވ ހުށަހެޅުމެއްގަިއ ނެޝަނަލް ޓެންޑަ )ކ(  
އެ ކަމެްއ ފުރިހަމަކުރުމަށް ، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެަނމަ

 .އެ ހުށަހެޅުމެއް ފާސްކުރުމަށް ިނންމިދާނެއެވެ ،ޝަރުޠުކޮށް
 

ތުރު ފަރާތްތަކުން ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި ބިޑްޮކމިޓީގެ ަމސައްކަތްތަކުގައި އި )އ(  
ލަފާހޯދަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބޯޑުން ނުވަތަ ޮކމިޓީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތްތަކެއްގެ 

ލަފާދިނުމުގެގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ،ނަމަވެސް. އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ 
އަދި ބޯޑުގެ . ބޯޑުގެ ނުވަތަ ޮކމެޓީގެ ނިްނމުމެްއ ނިްނމުމުގަިއ ވޯޓެއް ނުދެވޭެނއެވެ

ނުވަތަ ކޮމެޓީެގ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ލަފާދިނުމުގެގޮތުން ބައިވެރިުކރަންޖެޭހ ފަރާތްތައް 
ބައިވެރިކުރާނީ ހަމައެކަނި އެ ކަމެއްގެ މަޝްވަރާކުރާ ވަގުތުގައި އެކަމަކަށް 

 .އެކަންޏެވެ
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކު އޮބްޒަރވަރުންނަށާއި،  )ވ(  
ގައި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ފަރާތަށާއި، ބޮޑެތި ފިނޭންސް

އަދި އެކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީހެއްގެ  ،މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް
މުވައްޒަފަކަށް ނެޝަނަްލ ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ  އެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭވަރުގެ އިސް

ވޯޓުދިނުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް  ،ގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސްބައްދަލުވުމެއް
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 ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
 

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުވަތަ ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  )މ(  
      . އެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިެޔ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

އެންމެ މަދުވެގެން ވެްސ، ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާުތ  ،މި ޔައުމިއްޔާގައި
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 
 ؛ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންނާއި، ހާޒިރުނުާވ މެންބަރުން  .0   

 
 ؛އޮބްޒާވަރުން ،އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި އެޑްވަިއޒަރުންނާއި  .7   

 
އެ ކަމެއްެގ ، ތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެްއ އޮތް ަނމަމެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަ  .3   

 ؛މަޢުލޫމާތު
 

އެ ކަންތައްތައް ނިންމި ގޮތުގެ ، ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި  .1   
 ؛ތަފުސީލު

 
ގަބޫލުކުރުމުގައި ކަމެްއ  ،ހުށަހެޅުމެއް ގަބޫލުނުކުރި ސަބަބާއި  .1   

 .ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ކަމެއް
 

. މެ ހުށަހެޅުމަާކ ގުޅިގެްނ މަޝްވަރާކުރެވުނު ުމހިންުމ ަކންތައްތައްކޮން  .6   
މެންބަރުންެގ މެދުގަިއ  ،އެކަމަާކ ގުޅިެގން ދެވިފައިވާ ލަފަޔާއި ،މީގެތެރޭގައި

 .އެއްބަސްނުވެވުނު ކަމެއް އޮތް ނަމަ ެއ ކަމެއް
 

ވާތާ ސަރުކާރު ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުެގ ނުވަތަ ބިޑްޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއް )ފ(  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާިއ       ( ތިނެއް) 3ބަންދު ނޫން 

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިްނމައިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު، މެންބަރުންެގ 
އަދި މީގެ އިތުަރށް ބިޑްކޮމިޓީގެ . މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ 

ދުވަހުގެ ( ދޭއް) 7ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ، ކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރާތާ ބައްދަލުވުންތަ
 .ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހނެވެ
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ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ކޮންމެހެން ނިްނމަންޖެހޭ ަކމެއް ިނންމުމަށް އެކަމަާކ  )ދ(  
ންބަރުންނަށް ފޮނުވައިގެން އެކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްތައް މެ

މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  ،ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުްނ ދެކޭގޮތް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި
ނެޝަނަލް ޓެްނޑަރ ބޯޑުެގ ނުވަތަ ބިޑްކޮމިޓީެގ  ،ނަމަވެސް .އެކަމެއް ނިްނމިދާނެއެވެ

ެއ ަކމެްއ  ،ނަމަޖަލްސާއަކުްނ އެކަމެްއ ނިްނމުމަްށ މެންބަރަުކ ހުށަހަޅައިފައިވާ
 .ނިންމަންވާނީ ޯބޑުގެ ނުވަތަ ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅައިގެްނނެވެ

 
އޯޑިއޯ ނުވަަތ ވީޑިޯއ ކޮންފެރެންސްކުރެޭވ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ       )ތ(  

މިފަދަ . ބިޑް ކޮމިޓީއާއި ޓެްނޑަރ ބޯޑުެގ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިދާނެއެވެ
ންތައް ބާއްވާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލެްއ ބިްޑ ޮކމިޓީއާއި ޓެންަޑރ ބޯޑުެގ ހިންާގ ބައްދަލުވު

 .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 

މަޞްލަޙަތު ގުޅިފައިވާ 
ކަންތައްތަކުގައި 

މެންބަރުން 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

މެންބަރަކާއެކު  މާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ގާތްތި، މެންބަރަކަށް )ހ(  01.05
މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެްއ 
ނިންމުމަްށ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ނުވަތަ ބިޑްކޮމިޓީެގ ޖަްލސާއަކަށް އެޖެންާޑ 

 .ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މެންބަރަކު ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ، ކޮށްފައިވާނަމަ
 

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުވަތަ ބިޑްޮކމިޓީގެ ޖަލްސާެގ އެޖެްނޑާ ލިބުމުން  .0   
އެ ޖަްލސާއެއްގައި ، މެންބަރަކާ ގުުޅމެއްހުިރ އައިޓަމެްއ އެޖެްނޑާކޮށްފައިވާނަމަ

ނުވަތަ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުވަތަ . އެ މެންބަރަކު އެކަން ހާމަކުރުން
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ، އް އަތުވެއްޖެނަމަބިޑްކޮމިޓީގެ ސަމާލުަކމަށް އެފަދަ ކަމެ

 . މެންބަރަކު އެ ކަމެްއ ހާމަކުރުން
 

މެންބަރަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުމަކަށް   .7   
އެ ެމންބަރަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން  ،ހާޒިރުވިކަމުގައިވިޔަސް

 .ގައި ބައިވެިރނުވުންމަޝްވަރާކުރާ އިރު އަދި ގޮތެއް ނިންާމ އިރު ޖަްލސާ
 

 އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެްއ ޖަްލސާއެއްގައި މެންބަަރކު ހާމަކޮށްފިނަމަ،  )ށ(  
އެ ޖަްލސާއަކީ މި ގަވާއިދުގަިއ ބުނެވިފައިވާގޮތަށް މެންބަރެއްގެ ައމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ 

ދަލުވުމުގަިއ ނުވަތަ ެއ ބައް ،ގުޅުންހުރި ަކމެްއ ހުށަހެޅުުނ ބައްދަލުވުމެއްކަމަށް
މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތުހުރި ކަމެއް ިހމެނޭތީ މެންބަރަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް 
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ވޯޓުދިނުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ބައްދަލުވުމެއްކަން ެއނގޭގޮތަށް އެ ބައްދަލުވުމުެގ 
 ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔަންވާނެއެވެ.

 
 
 
 
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

ޒިންމާ 
ށް މުއައްސަސާތަކަ
 ބެހިފައިވާ ގޮތް 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާނޭ ގޮތްތަކާއި ތަފާތު އަގުތަކުގެ  )ހ(  01.71
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާނެ އޮފީސްތައް 

 ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ އުޫސލުން މިނިސްޓަރެވެ.
 

މުކޮށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ވަިކ ކަމަކަްށ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އާން  .0  
އަދި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށާއި ޚިދުމަތް  ،ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ގަތުމަށާއި

 ހޯދުމަށް ވަކި އޮފީހެއް ނުވަތަ އޮފީސްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
 

ކޮމިޓީއަށް ްނ ބިޑް  0ޖަދުވަލު މަސައްކަތާއި ތަކެތީގެ އަގު، ިމ ބާބުގެ   .7   
އާްނުމ ބޭނުންތަކަށް  ،އިޚުތިޔާރު ދީފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިނުވާަނމަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ، ތަކެތި  0ހޯދަންޖެހޭ މި މާއްދާގެ 
      ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމާިއ ަމސައްކަތްތައް ކުރުވުމުެގ ކަންތައްތައް 

 ްނ ގެންދިޔުން.އެ އޮފީހަކުން އަމިއްލައަށް ކުރަމު
 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  7ވަނަ ަނންބަރާއި  0މި މާއްދާގެ   .3   
ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމުެގ  ،ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި

ހެދިފައިވާ  އެހެން ހުރިހާ ަކމެއް ކުރަންވާީނ މިނިސްޓްރީގައި އެކަމަށް 
 ނެވެ.ންނިޒާމުގެ ދަށު

 
އަންނަނިިވ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޒިްނމާވާންޖެޭހ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި )ށ(  

 ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
 

އަހަރީ ޕްރޮކިއުމަންްޓ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް، ެއ ޕްލޭންގައިާވ ޕްޮރކިއުމަންޓާ   .0   
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރު ކަނޑައަާޅ ވަކި އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ޮއފީސްތަކަށް 
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 ފޯރުކޮށްދިނުން.
 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް އެ އޮފީހަކަށް ހޯދަންޖެޭހ   .7   
އެންމެހައި ތަކެއްޗަކާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި، ކުރުވަްނޖެހޭ އެންމެހަިއ 
މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ިހމަނައިގެން އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ހުްއދަ ހޯދައި، 

 އިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން.އެކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަ
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ދައުލަތުގެ ކޮންެމ އޮފީހެއްގައި، އެތަނަކުްނ  )ނ(  
ހިންގާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތަކުގައި މަސްއޫލުވެ ޖަވާުބދާރީވާނެ ފަރާތެއް 
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގަިއ އެފަރާތަކުން 

 ންމާވާްނޖެހޭނެއެވެ.ޒި
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
ކަންތައްތައް ހިންގާ 
ބަލަހައްޓާ އޮފީސްތަކުގެ 

 މަސައްކަތްތައް

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ހިންާގ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ތިރީގައިމިާވ  )ހ(  01.70
 ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުން. އެކަމަކާ ގުޅުންހުިރ ވަކިވަކި ޕްރޮކިއުމަންޓް  .0  

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ރިކުއަރމަންޓް ތައްާޔރުކުރުން،   .7  

އަދި ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުރި 
 ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.

 
 ވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް މި ގަ  .3   

 
، އެކުަލވައިލުމާއިއި، އިޢުލާނު އެކުލަވައިލުމާބީލަން ކަރުދާސް   .1   

 ން. ކުރުޝޯޓްލިސްޓު ނަމަ ޝޯޓްލިސްޓްކުރާ
 

ިބޑް އިެވލުއޭޝަން  ،ބިޑް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި  .1   
    ކްޓް ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ކޮންޓްރެއެކުލަވައިލުމާއި، ރިޕޯޓު 

އެ މުވައްޒަުފންގެ ލަފާ  ،އެ އޮފީހެއްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުްނ ބައިވެރިކުރުމާއި
 ހޯދުން.

 



122 
 

އެްއބަސްވުމަށް  ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުްނ )ކޮންޓްރެކްޓް( ތައްޔާރުކުރުމާއި  .6   
 ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެނައުން.

 
އެ ރިޕޯޓެއް  ،ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނަމަޕްރޮކިއުމަންޓާ  .2   

 ތައްޔާރުކުރުން.
 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. ނުވަތަ  ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  .2   
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ފަންނީއެހީ ހޯދަންވާނީ  )ށ(  
ކުންނެވެ. އެފަރާތަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓުެގ އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިުލ ފަރާތަ

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ނުވަަތ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
މަސައްކަތަށް އެދޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ނުވަަތ ބޭނުންވެއްެޖ ާހލަތެއްގައި ބޭރުން 

ވަރު ކަނޑައަޅާީނ ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތެކެވެ. ފަންނީއެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ފެން
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތުެގ ބާވަތަށާއި، ދަތި އުނދަގޫ މިަނށް ބަލައިގެންނެވެ. 

 އެފަދަ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 

 .ތައްޔާރުކުރުމަށްރިކުއަރމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް   .0   
 

ވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި، ބީލަމަާކ ގުޅޭގޮތުން ބިޑް މީޓިންގގެ ސު-ޕްރީ  .7   
 .ސާފުކޮށްދިނުމަށްސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތު 

 
 ބިޑް ދިރާސާކުރުމުގައި ފަންނީ ކަންކަްނ ވަޒަންކުުރމަށް.  .3   

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުެގ ވަކި އޮފީހަކުްނ  )ނ(  

އެކަމަށް ހެދިފައިވާ ސެކްަޝނަކުން ދައުލަތުގެ  ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްނުވަތަ 
އެހެން އޮފީހެއްގެ ބޭނުމަށް  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ކުިރޔަށް ގެންދަންވާނީ 

 ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ރޮކިއުމަންޓުެގ ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ހުރިާހ މަރުޙަލާއެއްގައިވެްސ ޕް  .0   
 ކުރުމުގައި އެކަމަކަށް އެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރުން.
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ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހުްނ   .7   
 ލިބެންހުރި ފަންނީއެހީއާއި ލަފާ ހޯދުން. 

 
ކަންތައްތަކަށް އެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ  ބިޑް ދިރާސާކުރުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  .3   

އޮފީސް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ހޯދާ ތަކެތި ބޭނުންކުާރ އޮފީސް 
 ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުން.

 
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ އާންމު ބޭުނމަށް މަރުަކޒީ އުސޫުލން ގަނެވޭ ތަކެިތ  )ރ(  

ތް ކުރުވުމުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ގަތުމުގައި ނުވަތަ މަސައްކަ
 މަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިާވ ގޮތުގެ މަތިްނނެވެ.ޢަމިގޮތުން ތަކެތި ގަތުމުގައި 

 
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ އާންމު ބޭނުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި   .0   

ކަްތ ކުރުވުމާއި ނުވަަތ ވަކި ަކމަކަށް ބޭނުންާވ މަސައް ،ކުރުވާ ަމސައްކަތް
ތަކެތި ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތް ވަކި އޮފީހަކަށް ނުވަަތ ޮއފީސްތަކަށް 

 ސަރކިއުލަރއަކުން މިިނސްޓަރަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
 

އާންމުކޮށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، އާްނމުކޮށް ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަްތ   .7   
  ތަކެއްޗާއި މަސައްކަްތ ކުރުވުމަށް ވަކި އޮފީހަާކ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާަނމަ، އެ

އެ އޮފީހަކުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
 ގޮތަށެވެ.

 
އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތިކަމުގައި ބެލެވޭނީ ދައުލަތުގެ އެއްއޮފީހަކަށްވުރެ   .3   

ގިނަ އޮފީސްތަކަކުން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، ކުރުވާ ަމސައްކަތާއި، 
 ޖެހޭ ޚިދުމަތަށެވެ.ހޯދަން
 

ދައުލަތަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންާވ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަްތ ޯހދުމުގެ ަމސައްކަތް  )ބ(  
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އޮފީހަކުން އާންމުކޮށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް 

ންޓް( ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް )ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމެ ،ހޯދުމުގައި
 އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ހެދިދާނެއެވެ.

 
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު )ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް( ދެވޭނީ ފަންނީ  )ހ(  01.77ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުެގ 
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  ދަޢުވަތުދިނުމާއި،
އެފަރާތްތައް 

 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން 

ޓެންސީ ސަރވިސަސް( ހޯދުމަށާއި އެ ޕްރޮެޖކްޓެއްގެ ބާވަތުން ޚިދުމަތް )ކޮންސަލް
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ކަމަށް އެކަށީގެންވާ 
ފަރާތްތަކެއް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން  01.32ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ 
އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ، ޝައުޤުވެރިކަން 
ފާޅުކުރާ )އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް( ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން އެކަމެއްެގ 

ވާ ފަރާތްތަކެވެ. މިގޮތުން ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލުކަންހުރި އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެން
 ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތުދެވޭނެއެވެ.

 
މި ގަވާއިދުގައި، ވަކިގޮތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  )ށ(  

ހިނދަކު، ޚިދުމަތްތައް ހޯދަންވާނީ އާންމުކޮށް ބީލަމަށް  ބުނެފައިނުވާހައި
 ޅުވާލައިގެންނެވެ.ހު
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެވިފައިވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުުކރާ ބީލަންތަކުގައި،  )ނ(  
ިމންގަނޑަށްވުރެ ެއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަަނ ނަންބަރުގަިއ  3ެގ  7ޖަދުވަުލ މި ބާބުެގ 

ޕްރޮޕޯސަްލ ހުށަެހޅުމުެގ ފުރުޞަތު  ،ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އަންދާޒާ އަުގ ބޮޑުނުާވނަމަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަިޖސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ކުންުފނިތަކަށް އެކަނި 

 ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހަނިކުރެވިދާނެއެވެ.
 
 

ވަކި ބަޔަކަށް ނުވަތަ 
ފަރާތްތަކަކަށް 

ބީލަމުގައި 
ބައިވެރިވުމުގެ 

ފުރުޞަތު ދިނުން 
)ރެސްޓްރިކްޓެޑް 

 ޓެންޑަރިންގ(

ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގއަކީ އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އެކަމަކަށް  ހ()  01.73
އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކެއްގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ވަކި ބަަޔކަށް ނުވަތަ ވަިކ 
ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ސީދާގޮތެއްގައި ދީގެން ެއ 

ކުރުވަން ބޭނުންވާ މަަސއްކަތް ކުރުވުމާއި، ، ކެތި ގަތުމާއިއޮފީހަކަށް ބޭނުންވާ ތަ
 ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ހޯދުމެވެ.

 
ވަނަ މާއްދާގެ  01.32ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގގެ މަޤުޞަދަކީ މި ގަވާއިދުގެ  )ށ( 

ްއ ނުވަތަ ހެޔޮއަގެއް ދަށުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރިނަމަވެްސ އިތުރު ވާދަވެރިކަމެ
ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ވާދަވެރިކަން ނުގެއްލި އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި 

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމެވެ.
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 ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގގެ އުސޫލުްނ ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިާވ ހާލަތްތަކުގައެވެ. )ނ(  
 

ދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބެންހުރީ ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތެއް ހޯ  .0   
 ކުރެވެންހުރީ މަދު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތްތަކަކުން ކަމުގައިވުން.

 
 ހާލަތެއް  ކުއްލި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި  ވަނަ  01.76 ގަވާއިދުގެ  މި  .7   

 .މެދުވެރިވުން
ވަިކ ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުެގ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް  )ރ(  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  3ގެ  7ޖަދުވަލު ފުރުޞަތު ދޭއިރު މި ބާބުގެ 
ޓެންޑަރުގައި  ،މިންގަނޑަށްވުރެ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އަންދާޒާ އަގު ބޮޑުނުވާަނމަ

ދިވެހި  ހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެ
 ކުންފުނިތަކަށް އެކަނި ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހަނިކުރެވިދާނެއެވެ.

 
"ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގ" ެގ އުސޫލުްނ ތަކެތި ނުވަަތ ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ  )ބ(   

ގައިވާ  01.15އެކަމަކަށް ހުއްދަ ދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  ،ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 
"ޝޮޕިންގ" އުސޫލުްނ 
ތަކެތި ގަތުން ނުވަތަ 

 ޚިދުމަތް ހޯދުން

)ތިނެއް(   3"ޝޮޕިންގ" އަކީ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން  )ހ(  01.71
ތެރެއިްނ  ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެ ކޯޓޭޝަންތައް އަޅާކިޔުމަށްފަހު އޭގެ
 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނގަުޅ ފަރާތަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމެވެ.

 
ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް  ،"ޝޮޕިންގ" ގެ މަޤުޞަދަކީ )ށ(  

ކުރުވުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުްނ އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ނުލިބިދާނެ އަދި 
ވެސް ނުލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި އިޤުތިޞާދީގޮތުން ފައިދާހުރި ހެޔޮއަގެއް

އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެމަތިން ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި، ހެޔޮ އަގެއްގައި 
 އެކަމެއް ކުރުމެވެ.

 
 "ޝޮޕިންގ" ެގ އުސޫލުްނ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓުެގ ކަމެއް ކުރަންވާނީ  )ނ(  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ފެތޭ  0ގެ  7މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު 
 ކަށެވެ.ޕްރޮކިއުމަންޓްތަ
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ފަދަ  ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދަން ނުޖެހޭ )ރ(  
ކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދައުލަތުގެ ތަނައެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ 

އެފަދަ ދަ ތަކެތި ނުވަތަ ރޯލްކުރާ ތަނަކުން ހޯދިދާނެވެ. މިގޮތުން އެފަދައުލަތުން ކޮންޓް
ލިބެން  ޚިދުމަތްއެފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ  ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު އެވަގުތަކު ބާޒާރުގައި އެފަދަ

 ން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.ނޫންކަށްވުރެ ބޮޑުހުރި އަގަ
 

ުލން ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު "ޝޮޕިންގ" ެގ އުސޫ )ބ(  
)ތިނެއް( ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހުށަނާޅާނަމަ،  3ފުރަތަމަ ފަހަރު، މަދުވެގެން 

ދެވަނަފަހަރަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްފަރާތަކުން 
އަދި  ކަށްވެފައިފަރާތަކީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަާރތަކަމުގައިވީނަމަވެްސ، އެ

 އެކަށީގެންާވ އަގެއްކަމުގައިާވނަމަ، އެފަރާތަކާއެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 
"ސިންގަލް ސޯްސ 
ޕްރޮކިއުމަންޓް" ެގ 
އުސޫލުން ތަކެތި 
ގަތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

 ހޯދުން

ރިކަމަށް ހުޅުވާުނލައި ސީދާ ވަިކ "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންްޓ" އަކީ ވާދަވެ )ހ(  01.71
 ފަރާތަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމެވެ.

 
"ސިންގަލް ޯސސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ެގ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުން  )ށ( 

ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުުވމުގެ މަޤުޞަދަކީ ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ވަގުތުނެތް 
އަގުގެގޮތުން ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި އެ ބީލަމަކަށް  ހާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ އޭގެ

ތަރުޙީބު ލިބިދާނެކަމަށް ނުފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ 
ޚިދުމަތެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހޯދުން، ނުވަތަ ކުރުވަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތެްއ 

 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރުމެވެ. 
 

"ސިންގަްލ ސޯްސ ޕްރޮކިއުމަންޓް" ެގ އުސޫލުްނ ތަކެތި ނުވަަތ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  )ނ(  
ަވނަ ނަންަބރުގައިވާ އަގަށްވުރެ  0ގެ  7ޖަދުވަލު ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު ިމ ބާބުގެ 

ފަންީނ  ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ އެފަރާތެއްގެ މާލީ އަދި ބޮޑުވާނަމަ، އެ 
 ޤާބިލުކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 
"ސިންގަލް ޯސސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ެގ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދޭނީ  )ރ(  

ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވޭީނ، ތިރީގައިމިާވ  ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް 
 މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
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ޚިދުމަތް ލިބެންހުރީ ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުންވާ  ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ނުވަތަ  .0   

 މަސައްކަތެއް ކުރެވެންހުރީ އެްނމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވުން.
 

 ހާލަތެއް  ކުއްލި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި  ވަނަ  01.76 ގަވާއިދުގެ  މި  .7   
 .މެދުވެރިވުން

ވާ ކުރިން ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކޮށްފައި  .3   
މަސައްކަތެއްގެ ފެންވަުރ )ސްޓޭންޑަޑް( ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަަތ ގުޅުްނ 
)ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ( ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް 

ތަކެތި ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާ  ކުރިން އެފަދަ ،)ކޮންޓިނިއުޓީ(
ފަރާތުން އެފަދަ އެއްޗެއް  ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ

 ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް.
 

ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިތުރަށް ތަކެތި ގަންނަްނ   .1   
ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ނުވަތަ މަސައްކަތެއްކުރަން ޖެހިއްެޖ ިހނދެއްގައި، 

ހުޅުވާލުމުްނ ވާދަވެރިކަމެއް ނުވަތަ އިތުރު ފައިދާއެއް ލިބިދާނެކަމަށް  ބީލަމަށް
 ނުފެންނަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް.

 
 ނުވަތަ ކުރިޔަށްގެންދާ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ފޯރަމްތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  .1   

 އާިބޓްރޭޝަން  ހިމެނޭ  ދައުލަތް މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅޭ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ
 ވަކީލުން  ޤާނޫނީ ކުރަންޖެހޭ ޢައްޔަނު ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ،ކަންކަމުގައި ދަފަ
 ،ހޯދުމުގައި އިން( އެކްސްޕާޓް) ބީރުންޚަ ނުވަތަ/އަދި، (ކައުންސެލް ލީގަލް)

 ބަޔަކު ަވކި ބާވަތުން ކަމެއްގެ  އެ  ނުވަތަ ލާިޒމްވާ  ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު
 އެ  ،ހާލަތްތަކުގައި ިހންމުވާ މު ކަނޑައެޅުން  ފަރާތެއް ޚާއްޞަ ވަކި ނުވަތަ
 .ކުރުމަށް ޢައްޔަނު ފަރާތެއް ފަދަ

"ސިންގަްލ ސޯްސ ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ ުއސޫލުން ތަކެތި ނުވަަތ ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ  )ބ(  
ގައިވާ  01.15ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވާނަަމ، އެކަމަކަށް ހުއްދަ ދޭނީ މި ބާުބގެ 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތިން
 

"ސިންގަްލ ސޯްސ ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ ުއސޫލުން ތަކެތި ނުވަަތ ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ  )ޅ(  
ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، އެކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންިމ ގޮތާއި، އެކަމުގެ 
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 އެކަމުގެ ތަފުސީލު ލިޔުމުްނ އެނގެްނ އޮންނަންވާނެއެވެ. ،ސަބަބާއި
 

 ަތ ތެއް ނުވަކުއްލި ހާލަ
ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވިކަމުގައި ެބލެވޭނީ ތިރީގައިވާ  )ހ(  01.76
 ހާލަތްތަކުގައެވެ.

 
 ކުއްލި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .0  

         ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،އިޢުލާނުކުރުމުންނާއި ހާލަތު އްކަލުގެނުރަ
 ގައި( ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 7107/2

 ޤާނޫނު  ،އިޢުލާނުކުރުމުންނާއި  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ގައި (ޤާނޫނު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ބެހޭ ކާރިސާއާ) 7101/72 ނަންބަރު

 ؛އިޢުލާނުކުރުމުން ހާލަތު ކާރިސާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިންސާނެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްުލމެއް ލިބިދާފަދަ ނުވަތަ ދިމާވާ ހާދިސާއަކާ   .7  

ޓަށް ށްގުޅިގެން، ބަޔެއްގެ ދިރިއުުޅމުގެ ފެންވަރަށް ނުވަަތ ތިމާވެ
 ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވުން.

 
 ޚިދުމަތެއް އަާސސީ ރައްޔިތުންނަށް އްގޮތަށްއެ ސިޔާސަތާ  ސަރުކާރުގެ  .3   

            ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގާ ދިނުމަށް
 އިޢުާލނުކޮށްގެން އާންމުކޮށް ގޮތަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

 ޕްޮރގްރާމްތައް އެފަދަ ސަބަބުން ނެތުމުގެ  ވަގުތު ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް
 ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް  ،ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ންގުމަށްހި

 ؛ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ލަސްކުރެވެން  ނުދެވި ޚިދުމަތެއް އަސާސީ
ތަކާއި އާްނުމ ބޭނުންތަކަށް ޢިމާރާތްދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ނުވަތަ   .1   

ހިނދެއްގައި އެކަމެްއ  ހެދިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަށް ނުރައްކާތެރިވެއްޖެ
ރަނގަޅުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އޭގެ ފެންވަރު ކުރިން ހުރިގޮތަށް 

 ގެނައުމަށްޓަކައި ވަގުތުން ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހުން.
 

 ސަރުކާރުން ސަބަބުން ނުލިބުމުގެ ތަކެތި ކުދިކުދި ބޭނުންވެފައިވާ ހޯދަން  .1   
 ދެމުންދާ ނުވަތަ  ޕްރޮޖެކްޓެއް ރި ގުޅުންހު ޚިދުމަތަކާ އަސާސީ ކުރިޔަށްގެންދާ

 އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ަމސައްކަތެއް ގުޅުންހުރި  ޚިދުމަތަކާ އަސާސީ
 ؛ހޯދުމަށް ތަކެތި އެ  ،ލަސްވާނަމަ

 މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ފަދަ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ދިފާޢަށް ޤައުމުގެ  .6   
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 .ެއޅުމަށް ފިޔަވަޅުތައް ހޭއަޅަްނޖެ ދިމާވެގެން ކާރިސާއެއް ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ
ދައުލަތުގެ އިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

ބުނެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭީނ އެ މާއްދާގައި ބުނެވިފައިވާ ހަމައެކަިނ ކުއްިލ 
 ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ.

 
       ކުރުމުގައި، ގެން ޕްރޮކިއުަމންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ )ނ(  

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުުރމަށް ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް އެކަމެްއ 
 ކުރަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 
އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަވާލުކުރުމުެގ ކުރިްނ އެަކމަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެޭހ   .0   

 ހުއްދަ ހޯދައިގެން. ފަރާތެއްގެ
 

 އެ ހާލަތެއްގައި ލިބެން އޮތް އެްނމެބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ހޯދައިގެން.  .7   
 

ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ އަދަދު ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަްތ   .3   
އެވަގުތަކު ދިމާވެފައިވާ ކުއްިލ ހާލަތުގައި ކޮްނމެހެްނ ބޭނުންާވ މިްނވަރަށްވުރެ 

 އިތުރުނުވުން.
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދަނީނަމަ، އެކަމެްއ  )ރ(  
ކުއްލި ާހލަތެއް މެދުވެރިވި  ،ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމި ގޮތާއި، އެކަމުގެ ސަބަބާއި
 ގޮތުގެ ތަފުސީލު ލިޔުމުން އެނގެްނ އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
 

 ދަޢުވަތަކާ  ބިޑްކުރުމުގެ
 ސައްކަތްތައްމަ ނުލައި

 ހަވާލުކުރުން

 ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގަވާއިދުގެ މި )ހ(  01.72
 ތިރީގައިވާ ުކރެވޭނީ ހަވާލު  މަސައްކަތެއް  ނުލައި ބިޑްކުރުމަކާ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ

 .އުސޫލުންނެވެ
ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ބޮޑެތި ދައުލަތުން ކުރިޔާލައި ރާވައިގެން ދައުލަތު (0)   

އާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުުޅވައިނުލައި  ،މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
)ފަންސާްސ  އިންސައްތަ( އަްށ ވުރެ ބޮުޑ ެމޖޯރިީޓ   %50ސަރުކާރުގެ 

ެއ ކުންފުނިތަކުގެ ސައްތައިްނ ސައްަތ  ،ހިއްސާއެއް އޮންަނ ކުންފުނިތަކާއި
މޯލްޑިވްްސ ސްޓޮްކ  ،ުކންފުނިތަކާއި ހިއްސާ އޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ
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އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިްއސާ ހިމެޭނ 
 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (7)   
ކުންފުނި ވާންވާީނ އެ ކުންފުނީގެ   އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  ،ހާލަތުގައި

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ިހމެޭނ ކުންފުންޏަކަށެވެ.
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (3)   

އެ ކުންފުންޏާ  ،އެ ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ކުންފުނިން ،ހާލަތުގައި
 ކަތް އެހެްނ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހަވާލުކުރާ މަސައް

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮްށފައި އޮތް  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (1)   
އެ މަސައްކަތެއްގެ  ،މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ،ނަމަވެސް
ފަދަ ދެވަނަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ނޫީނ ކުރިޔަށް ނުގެންެދވޭނެ  ،ބާވަތުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  01.15މި ގަވާއިދުގެ  ،މަސައްކަތްތައް
ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން  މިގޮތުން، ހަވާލުކުރެވޭ ަމސައްކަތްތަކީ އިތުރު ދެވަނަ 
ސައްކަތެއް ޫނންކަްނ މަސައްކަްތ ހަވާލުކުރާ ނޫނީ ކުރިޔަށް ެގންދެވޭނެ މަ

 ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.
ވަަނ  ނަންބަުރގެ ދަށުން  1ވަަނ ނަންބަރާިއ  0މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  (1)   

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެޭވ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުންނާިއ ފަންނީގޮތުްނ ޤާބިލު 
 ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (6)   
 ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑަައޅަންވާނީ ،ހާލަތުގައި

މަސައްކަތް ހަވާލުުކރާ ފަރާތް  ،މަސައްކަތުގެ އަގާއި ،މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި
މި މާއްދާގެ ދަށުން  ،ޔާހިމެނޭގޮތަށް    އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިްނމާދާރު ވެރި

މިިނސްޓަރަށް  ،އެ ފަރާތަކަށް ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
މި ގަވާއިދުގެ  ،މިިނސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ،އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި

 ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. 01.15
 ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  ތަކަށްގޮ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  

 ހިންގާ  ދަށުން ލޯނެއްގެ  ކޮންސެޝަނަލް  ނުވަތަ  އެހީ  ހިލޭ  ޤައުމެއްގެ ބޭރުގެ
 ލޯނު  ނުވަތަ އެއްބަސްުވމުަގއި އެހީގެ ހިލޭ މަޝްރޫޢުގެ އެ ،މަޝްރޫޢުތަކުގައި
 މަޝްރޫޢުގެ އެ  ،ފަރާތަކުން ދޭ  ޯލނު ނުވަތަ އެހީ  އެ  ،އެއްބަސްވުމުގައި

 ކުރިޔަށް ހުޅުވައިލައިގެން ފަރާތްތަކަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ވަކި ތްތައްމަސައްކަ
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 ހުއްދަ ދަށުން ގެ 01.15 ގަވާއިދުގެ މި ،ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ ގެންދިޔުމަށް
 ކުރިޔަށް  މަސައްކަތެއް އެ ހަވާލުކޮށްގެން ފަރާތަކާ  އެފަދަ ،ހޯދުމަށްފަހު

 ގެންދެވިދާނެއެވެ 
 ހުށަހެޅުމަކާމެދު  އެ ،ހާލަތުގައި ހުށަހެޅޭ ސަރުކާރަށް ޕޯޒަލެއްޕްރޮ އަންސޮލިސިޓެޑް )ނ(  

 މަޝްރޫޢެއް އެ ކޮމިޓީއަކުން  ަމޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންގެ  ނުވަތަ  މަޖިލީހުން  ވަޒީރުންގެ
 .ނިންމިދާނެއެވެ ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް

     ،އިމި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގެ ދަށުްނ މަސައްކަތެްއ ކުރިޔަށް ގެންދާ ހާލަތުގަ )ރ(  
އެ މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުންނާިއ 
ފަންނީގޮތުން އެ މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު 

މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދާ އަގަކީ ދައުލަތަށް ފައިދާހުރި   ،ފަރާތެއްކަމާއި
 ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. ހަމައަގެއްކަން ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރާ

 ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ވަޒީރުންގެ މަިޖލީުހގެ ކޮމިޓީ" އަކީ )ބ(  
ވަޒީރުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީތަކެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި 
ކަންކަން ކޮމިޓީން ނިްނމުމުގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާންވާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެޭނ 

 ވަޒީރުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެވެ.

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެްއ 
ކުރުމުގެ ކުރިްނ 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ްށ ބޭނުންވާ ހުރިާހ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން އެކަމަކަ )ހ(  01.72
މަޢުލޫމާތެއް ތަފުސީލުކޮށް ލިުޔމުން ެއނގެްނ އޮންނާނެގޮތަށް ތަްއޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. 
މިގޮތުން ތަކެތި ގަންނަނަމަ، ގަންަނން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަދަދާއި ތަފުސީލާއި 
އަންދާޒާ އަގު، ަމސައްކަތެއްނަމަ ބީ.އޯ.ކިޔުނު )ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ( އާއި 

އި ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި، އަންދާާޒ އަގު، ޚިދުމަތެއްނަަމ އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޭޅ ކުރެހުމާ
 އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި އަންދާޒާ އަުގ ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރަންވާީނ ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ހަަމެޖހިގެންނެވެ. )ށ(  

 
 ލިބި ޚަރަދުކުރެވޭގޮތަށް ހުރެގެން.  އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  .0   

 
 އެކަމެއް ކުރަން ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ލިުބމުން.  .7   

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ގެންދާނޭ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް   01.75ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
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ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް 
 ރޭވުން

އެގޮތުން ކުރިޔަށް ރޭވުމުގައި ތިރީގައިމިާވ . ންވާނެއެވެކުރިޔަށް ރާވައި އިންތިޒާމުކުރަ
 . ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

 
ވަކިގޮތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެްނދިޔުމުގެ ގޮތުން  )ހ( 

އް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ކަންތައްތަ
 ވަކިވަކިނުކުރުން.

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމަކަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދާއި އެކަމެއްގެ މަންާފ އެންމެ ފުރިހަަމ  )ށ( 

ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ޕްރޮކިއުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ނުވަތަ 
 ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލުން.

 
ރާ ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މަރުކަޒީ އުސޫލުްނ އާންމުކޮށް ބޭނުންކު )ނ( 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
 ގައި އެކަމަށް ހެދިފައިވާ ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.ފިނޭންސް

 
 އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް 

 ދިނުންތަކެތި 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުުރވުމުގައި ނުވަަތ  )ހ(  01.31

ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހިންގުމުގައި އެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަަތ އެކަމަކަްށ ބޭނުންވާ ހުރިާހ 
އެއްޗެއް ކޮންޓްރެކްޓަރު އަމިއްލައަށް ހޯދައިގެން ކުރެވެްނ ހުްނނަ ހުރިހާ ަކމެްއ 

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ. އެނޫން ކަންތައްތައް ކުރުވާނީ،  ކުރުވަންވާނީ
 އެ އޮފީހަކުން ތަކެތި ހޯދައިގެންނެވެ.

 
އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދީގެން ކުރުާވ މަސައްކަތްތަކަށް، ަމސައްކަތްކުރި  )ށ(

ތަކެތީގެ އަގު ފަރާތަށް އަގު ދޭއިރު އަގު ދޭންވާނީ އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ދެވުނު 
 އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 
އާންމުކޮށް ބީލަމަށް 

 ހުޅުވައިލުން 
ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގު   )ހ(  01.30

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އާންމުކޮްށ  7ގެ  7މިބާބުގެ ޖަދުވަލު 
ންވާނެއެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓެއް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުަގއި، ޝަރުޠުހަމަވާ އިޢުލާނުކުރަ

ވަަނ  01.32ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަަމ ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުްނ މި ގަވާއިުދގެ 
 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 



133 
 

ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެން ބީލަްނ ( ހ)ގެ މި މާއްދާ )ށ( 
ހުށަހަޅައިފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގަިއ ވިޔަސް، ެއ ބީލަމަކީ ޝަރުޠު 
        ،ފުރިހަމަވާ އަދި ެއ ބީލަމުގައިވާ އަގަީކ އެކަށީގެންވާ އަގެްއކަމުގައިވާ ަނމަ

 .ލުކުރެވިދާނެއެވެއެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް ހަވާ
 

، ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ބީަލމެއް ހުށަަހޅައިފައި ނުވާނަމަ( ށ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ، މިގޮތުން. ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ
( ށ)ގެ ނުވަތަ މި މާއްދާ ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

އެ ކަމަްށ ، ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ބީލަމެްއ ހުށަހަޅައިފައި ނުާވނަމަ
ޝަރުޠުހަމަވާ ޤާބިލު ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަށީގެންވާ 

 . އަގެއްގައި އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

އް ކުރިޔަށް ެގންދާނެ ވަކިގޮތެއް މި ގަވާއިދުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތަ )ރ(  
، ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ، މަސައްކަތް ކުރުވައި ،ތަކެތި ގަނެ، ބުނެފައިނުވާ ހިނދެއްގައި

 .އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްގެން އާންމު ބީލަމަކަށް ހުޅުވަިއލައިގެންނެވެ
 

މުޢާމަލާތުކުރުމާއި، 
 މަޢުލޫމާތުދިނުން

ކުން ޓެންޑަރަރ )ބީލަންވެރިން( ނުަވތަ ސަޕްލަޔަރަކާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަ )ހ(  01.37
މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ ލިުޔމުންނެވެ. މިނޫްނ ގޮތަކަށް ކުރެޭވ މުޢާމަލާތުވެްސ 
 ،ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ުހންނަންވާނެއެވެ. ލިޔެކިޔުމުންަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ހުންާނނެ ކޮންމެ ގޮތެކެވެ.ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްގެ ހުރިހާ މަޢުޫލމާތެއް ފެންނަން 
 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެންޑަރިންގ ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީގެގޮތުން ކުިރއަރާފައިވާ ޒަމާީނ  )ށ(  
މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބީލަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ، ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބުނެވިފައިވާ ގޮތާއި، 

 ރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ކަނޑަައޅާ ފަރާތުން ނެރޭ ދެންނެުވމާ އެއްޮގތަށެވެ.ޕް
 

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  01.32ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ކަމެްއ ގޮތުގެމަތިން ލިޔުމުންނެވެ. މި ލިުޔމުގައި އެަކމެއްގެ ތަފުސީލުގެ އިތުރުން އެ

 ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް  ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް، ބީލަން ހުށަހަޅާ )ހ(  01.33ބީލަން ހުށަހަާޅ 
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ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް 
، ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތާއި

އެ ފަރާތްތަކުގެ 
ކިބައިގައި ހުންނަންޖެޭހ 

 ޝަރުޠުތައް 

 ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އެންމެހައި އެސޫލުތަކާ   .0  
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

 
ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހެދޭ ކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ އެއްބަސްވުާމ އެއްގޮތްވާ   .7   

ން ޢަމަލުކުރުން. އަދި ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ގޮތުގެމަތި
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުން.

 
މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ ޕްރޮކިުއމަންޓުގައި މަަސއްކަތްކުރާ   .3   

މުވައްޒަފުންނާއި، ބީލަންވެރިންގެ ސުލޫީކ މިންގަނާޑ އެއްގޮތަށް 
 ކުރުން.ޢަމަލު
 

ތިރީގައި  ،ބީލަން ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެޭހ މައިގަނުޑ ޝަރުޠުތައް )ށ(  
 .މިވަނީއެވެ

 
ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުެގ ޤާނޫނީ   .0   

 .ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮތުން ،ހައިސިއްޔަތު
 

ވަަނ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ސަސްެޕންޝަނެއް  02މި ގަވާއިދުެގ   .7   
 .ހިނގަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން

 
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ، ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ މަސައްކަތެއްގެ ބާވަތާއި  .3   

 .އޮފީހަކުން ކަނޑައަޅާ އިތުރު ޝަރުޠުތައް ހަމަާވ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން
 

ބީލަން ހުށަހަާޅ 
ރާތްތަކުގައި ފަ

ހުންނަންޖެހޭެނ 
ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމާއި 

ފެންވަރާއި 
ވަސީލަތްތައް ހުރިތޯ 

ބީލަމަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ، އެކަމެއް  )ހ(  01.31
ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި އެކަމެއް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް 

ވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން، އެ ބީލަމަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ބީލަމުގައި ލިބިފައި
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުނަރުވެރިކަމާއި، ޤާބިލުކަމާއި، ފެންވަުރ 

 ބަލާނޭ ކްރައިޓީރިއާއެއް ބީލަންކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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 ބެލުން
ތަކުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަމާިއ ފެންވަރު ބަލާޭނ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތް )ށ(  

ކްރައިޓީރިއާ ބީލަމުގެ މަޢުޫލމާތުދޭ ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ިއޢުލާނުގައި ނުވަތަ    
ކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓުގައި ނުވަތަ އެ ބީލަމަކާ ބެހޭ ބިްޑ ޑޮކިއުމަންޓުގަިއ -ޕްރީ

ންވަރު ބެލުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފެ
 ތައްޔާރުކުރުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ބައިތައް ހިމެނިދާނެއެވެ.

  
 ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު   .0   

 
 ހާލަތު  ،މާލީވަސީލަތްތަކާއި، ޤާބިލުކަމާއި  .7   

 
 އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް  ،އިކުއިޕްމަންޓާއި  .3   

 
 ފެންވަރު  ހިންުގމުގެ ،މުވައްޒަފުންނާއި  .1   

 
 ކުރިން ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޕްޮރޖެކްޓްތަކުގެ ރިކޯޑު  .1   

 
މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެފަރާތެއްގައި ހުރި ޤާބިލުކަމާއި   .6   

 އަދި އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތައް ހުރިނަމަ އެކަން. ،ހުނަރު
 

ިހނގާފައިވާ މަްއސަލައެްއ އޮތްނަަމ  ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންާދ ނުވަތަ  .2   
 އެކަމެއް.

 
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވި އަދި ހޯދަންޖެޭހ ލައިސަންްސ ހޯދާފައިވާ   .2   

ނުވަަތ ބީލަމުގަިއ ބައިވެރިވާ ފަރާތަކީ އެފަރާތެއް  ،ފަރާތެއްނަމަ އެކަން
 .ނިސްބަތްވާ އަމިއްލަ ޤައުމުގަިއ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ެއކަން

 
ކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓުގައި ނުވަަތ -ބީލަމަށް ހުޅުވާލެޭވ އިޢުލާނުގައި ނުވަަތ ޕްރީ )ނ(  

ބީލަމުގައި  ،މަޢުލޫމާތުދޭ ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އެ ބީލަމަކާ ބެހޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި
 ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު، ެއފަރާތުގެ ފެންވަރު 
ދެނެގަތުމުގެގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނޭ ލިޔުންތަކާއި އެހެނިހެްނ މަޢުލޫމާތުތައް 
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 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހުޅުވައިލާ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި  )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައިާވ  01.11ހުންނަންޖެޭހ ފެންވަރު ބެލުމުގައި، ިމ ގަވާއިދުގެ 

ގޮތުގެމަތިން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރަން އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު 
 ކޮލިފައި ކުރެވިދާނެއެވެ.-ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ޕްރީ

 
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްޮރޖެކްޓުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ  )ބ(  

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  01.17ބެލުމަށް ިމ ގަވާއިދުގެ ފެންވަރު 
ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާެނއެވެ. މިގޮތުން 
ޝޯޓްލިސްޓްކުރަންވާނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުެގ ޝައުޤުވެރިކަން ހާމަކުުރމަށް އެިދ 

ތަ މަޢުލޫމާތުދޭ ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގަިއ ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ނުވަ
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެ.

 
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ 

ފަރާތްތައް 
)ބީލަންވެރިން( 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރުން ރަިޖސްޓަރީކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު  )ހ(  01.31
ން ސުމިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންމަރުކަޒީ އުސޫލުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރަމުން ެގންދިޔުމަށް ނުވަަތ ދައުލަތުގެ ވަިކ އޮފީސްތަކަކުން ކުަރމުްނ ގެންދިޔުމަށް 
 މިނިސްޓަރަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

 
ޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލާފަިއ ސަޕްލަޔަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ ފުރު )ށ(  

އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ސަޕްލަޔަރުން އެކަށީގެންވާ ކުރު 
 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވެންވާނެއެވެ.

 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ތިރީގައިމިާވ  )ނ(  

 ލޫމާތު އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.މަޢު
 

ސަޕްލަޔަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭ   .0   
 ރަޖިސްޓަރީކުރާކަން. ،ފަދަ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމާއި

 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުަށހަޅަންޖެޭހ   .7   

 ލޫމާތު.މަޢު
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 ،ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުންނަްނޖެޭހ ޝަރުޠުތަކާއި  .3   

 އަދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ ލިޔެކިޔުންތައް.
 

ރަޖިސްޓަީރ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަްށ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތާއި  .1   
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަަމ އެކަމެއް.

 
ޕްރޮކިއުކުރުމުގައި 

ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 
ލިޔުމުން ބަޔާންކުރުްނ 
)ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް 

 ރިކުއަރމަންޓް(

ޕްރޮކިއުކުރުމުގައި، ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި، ނުވަތަ ކުރަން ޭބނުންވާ މަސައްކަްތ  )ހ(  01.36
 ނުވަތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލު ހިެމނޭގޮތަށް ލިޔުމެއް
ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ލިޔުން ތައްޔާރުކުރާއިރު، ސްޕެސިފިކޭޝަން، 
ކުރެހުން، ބިލްސް އޮފް ކުއަންޓިޓީ، ޑެލިވަރީ ނުވަަތ މަސަްއކަތް ނިންމަްނޖެޭހ 
ޝެޑިއުލް، ޓަރމްްސ އޮފް ރިފަރެންްސ ނުވަތަ މިކަމަށް ޭބނުންވެދާނެ އެހެްނ 

 ލޫމާތެއް ހިަމނަންވާނެއެވެ.އެ މަޢު ،އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއްވާަނމަ
 

 ޕްރޮކިއުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ބީލަންފޮތުގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. )ށ(  
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އެފަހަރަކަށް ޕްރޮކިއުކުރަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް،   .0   
ެއފަހަރަކަށް ، މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ބެހޭ އެންމެހަިއ މަޢުލޫމާތު

ތައްޔާރުކޮށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބީލަންފޮތުގައި 
 ހިމެނުން.

 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މަޢުޫލމާތުގެ އިތުރަށް  0މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   .7   

ބީލަންވެރިން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ދިރާސާކޮށް ފެންވަރު ބަލާނެ ގޮތުގެ 
ރައިޓީރިއާ( ޕްރޮކިއުކުރެވޭ ބީލަންފޮތުގައި މިންގަނުޑ )އިވެލުއޭޝަން ކް

 ހިމެނުން.
 

ބީލަމާއެކު ބީލަންވެރިން ހުށަހަަޅންޖެޭހ އެންމެހަިއ މަުޢލޫމާތުތައް   .3   
ހުށަހަޅަންޖެޭހ ގޮތުގެ ަނމޫނާ )ފޯމެޓް( އާއި، ބީލަމާއެުކ ހުަށހަޅަންޖެޭހ 

 ހިމެނުން.ގެރެންޓީ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީފަދަ ތަކެތީގެ ނަމޫނާ ބީލަންފޮތުގައި 
 

ބީލަންފޮތުގައި ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންްޓ ތައްޔާރުކުރުމުގައި  )ނ(  
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 ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދޭން ވާނެއެވެ. 
 

ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަމަަހމަކަމާއެކު ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެޭވ   .0   
 ބީލަމެއްކަން.

ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އާންމުކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްބާވަތެއްގެ ބީލަން  .7   
 އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ނުގެނައުން.

 
ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން ހޯދާ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ކުރުވާ މަސައްކަތަކީ ނުވަތަ   .3   

ހޯދާ ޚިދުމަތަކީ އެ އޮފީހެއްގެ ބޭނުންތައް ހާސިލުވާނޭހެން އެކަށީގެންވާ 
 މަކަށްވުން.ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ ކަ

 
ބީލަމެއްގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުން ަމސައްކަތެއް ނުވަތަ  )ރ(  

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ާހސިލުކުރުމުގަިއ ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް ކަނޑަައޅަންވާީނ 
 އެކަމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންާވ ފަންނީ އަދި ފެންވަރު ހިމަނައިެގްނނެވެ.

 
ލަމެއްގައި ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގަިއ، އެަކމެްއ ބުނެދެވޭނެ ނުވަތަ ބީ )ބ(  

ތަފުސީލުދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ިހނދެއްގައި މެނުވީ، ވަިކ ބްރޭންޑް ަނމެއް، 
ޑިޒައިނެއް، ޓްރޭޑްމާކެއް، ވައްތަރެއް، އަސްުލ އުފެއްދުން އުފައްދާ ފަރާތް ނުވަތަ 

ށްގެން ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެުޅމުގަިއ ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮ 
އެާއ އެއްެފންވަރުގެ އެހެްނ  ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަނީނަމަ

އުފެއްދުންތައް ގަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް ދިރާސާކުރުމުގަިއ 
ނީ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެޭވ ކުރިން ބުނެވުނުފަދަ ވަކި ވައްތަރެއް ބަލަންވާ

 އާންމު ިމންގަނޑަކަށެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަަމވެސް، ޓެކްނިކަްލ  )ޅ(  
ކޮމްޕެޓިބިލިޓީއަށާއި ސަރވިސްކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމަށް ނުވަތަ ވޮރަންޓީގެ 

ބޭނުންާވ ހާލަތްތަކުގަިއ ޕްރޮކިއުކުރުމަށް  ޝަރުޠުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެެހން
ހުޅުވާލާފައިވާ ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކި 
ޓްރޭޑްމާކެއް، ބްރޭންޑް ަނމެއް، ޕޭޓެންޓެއް، ވައްތަރެއް، ބާވަތެއް، ވަކި އަސްލެއް، 

ނުމަްށ ވަކި ފަރާތަކުން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް، ކެޓަލޮގް ނަންބަރު ހިމެ
 ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ.
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 ބީލަންފޮތް 

 )ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް(
ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ކޮންެމ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބީލަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި  )ހ(  01.32

ްނ އެކަމަކަށް ަތއްޔާރުކުރާ، ނުވަތަ ސުިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންބޭނުންކުރަންވާނީ، 
 އެކުލަވައިލައި ފާސްކޮށް އާންމުކޮށްފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަްނޓެކެވެ. އެފަރާތުން

 
ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، މަދުވެގެން ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  

 މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

 ލުތައް.ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫ ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތާއި  .0   
 

ފަންނީ  ،ވައްތަރާއި ،ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބޭނުންތަކާއި  .7   
ޤާބިލު ބަޔަކު ހޮުވމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް ތަފުސީލުކޮށް  ،މިންގަނޑާއި

 "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް" ެގ ގޮތުގައި.
 

( އޮންނާނެ ގޮތާއި، ބީލަމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އެއްބަސްވުން )ކޮންޓްރެކްޓް  .3   
އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ ކަްނތައްތަކާއި 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް.
 

ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތާއި، އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ   .1   
 ޮގތްތައް. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ،ކްރައިޓީރިއާއާއި

 
ބީލަމާއެކު ބީލަންވެރިން ހުށަހަަޅންޖެޭހ އެންމެހަިއ މަުޢލޫމާތުތައް   .1   

ހުށަހަޅަންޖެޭހ ގޮތުގެ ަނމޫނާ )ފޯމެޓް( އާއި، ބީލަމާއެުކ ހުަށހަޅަންޖެޭހ 
 ގެރެންޓީ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީފަދަ ތަކެތީގެ ނަމޫނާ.

 
އާންމުކޮށް 

އިޢުލާނުކޮށްގެންނާއި، 
 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން

ބީލަން އާންމުކުރުމާއި، 
 ޝާއިޢުކުރުން 

ބީލަންތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާއިރު، ބީލަމުގެ ވައްތަރާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  )ހ(  01.32
އުސޫލުތަކާއި، ފަންނީ މިންގަނޑުތަކާއި، ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުްނވާނެ ޝަރުޠުތައް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

މުކޮށް ހުޅުވާާލ ބީލަންތަކަށް، އެކަމަްށ ޤާބިލު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތަށް އާން )ށ( 
ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުކުރާނީ ނުވަތަ އާންމުުކރާނީ ތިރީގައިމިާވ 
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 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ސަރުކާރުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އިޢުލާނުތައް އާންމުކުރުމަށް ހަމަޖައްާސ   .0   
ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވެބްސައިޓެއްގައި ހިމެނުމުގެ އިތުރަށް ދި

 ޝާއިޢުކޮށްގެން.
 

ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ގޮތަށް އާންުމކުރުމާއި،  0މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   .7   
ޕްރޮކިއުކުރާ އޮފީހެއްގެ އާންމު ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ 

 .އިޢުލާންތައް އާންމުކުރުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ބޭނުްނވެއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ  )ނ(  
ނުވަތަ އެއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްކަމަށް ފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި، ޗާޕުކުރެވިގެން 

 ަމޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން އާންމުކުރެވިދާނެއެވެ.، ނުކުންނަ ނޫސް
 

އެ އިޢުލާން އާންމުުކރުމަށް ކަނޑައަާޅ  ،އާންމުކުރުމަށް ކުރާ އިޢުލާންބީލަން  )ރ(  
އުސޫލެއްގެ މަތިން ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ބީލަމަާކ ބެޭހ 

ވަަނ  01.13މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅުމަްށ ިމ ގަވާއިދުގެ 
 އިވާ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.މާއްދާގެ )ބ( ގަ

 
 ދައުރުވާ  ފެންވަރެއްގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ،ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފަދަ ތިރީގައިމިވާ )ބ(  

( ދޭއް) 7 މަދުވެގެން ތެރެއިން މަޖައްލާތަކުގެ ނޫސް ނުކުންނަ ޗާޕުކޮށްގެން
 އިލެކްޓްރޯނިކް ޝާއިޢުކޮށްގެންނާއި ަމޖައްލާއެއްގައި  ނުވަތަ ނޫހެއްގައި

 . ކުރެވިދާނެއެވެ އާންމު ލަތްތަކުގައިވަސީ
ވަނަ ަނންބަރުގައި  4ެގ  7ޖަދުވަުލ ިމ ބާބުގެ  ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު  .0   

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް.
 

އެކަށީގެންވާ ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި ބީލަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު،   .7   
ްނ ސުމިިނސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަްނ ބައި

 ނިންމާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް.
 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ ބީަލމެއްގެ މަސައްކަްތ   01.35ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ 
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 . ށް ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެކުރިޔަ ފަރާތްތައް ހޮވުން 
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް އާންމުކޮށް  01.32މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  
އިޢުލާންކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްގެން، ނުވަތަ މި ގަވާއިދުެގ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ާއންމުޮކށް އިޢުލާންކޮށްގެން  01.11
 ކޮލިފައިކޮށްގެން.-ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޕްރީ 

 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް ބީލަމުގައި  01.10މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

ގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުށަހެޅުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝައުޤުވެރިކަން ބައިވެރިވުމު
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު 

 )ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް( ފޮނުވައިގެން.
 

އި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ވަަނ މާއްދާގަ 01.17މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް އެކަނި ހުޅުވާލައިގެންނާިއ 

 އެކި ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން.
 

 )ރ(  
 

 އެއްފަރާތަކުން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެފަރާތެއް ކަނޑައަަޅއިގެން.
 

 ކްޓަރުން  ކޮންޓްރެ
 ކޮލިފައިކުރުން-ޕްރީ

ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަވާލުކުރާނޭ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި،  )ހ(  01.11
 ކޮލިފައި ކުރެވިދާނެއެވެ.-ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޕްރީ

 
ން އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ކުރަ  .0   

ބޭނުންވާ ަމސައްކަތަކީ ނުވަތަ ހޯދަްނ ބޭނުންާވ ޚިދުމަތަކީ ވަިކ ޚާއްޞަ 
ހުނަރެއް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ވަކި ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަަތ އެކަމެްއ 

 ފަރުމާކުރުމުގެ ތަފުސީލު ބޭނުންވާ ކޮންޓްރެކްޓަކަށްވުން.
 

ސަބަބުން ބީލަމުގައި  ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ  .7   
ވާދަވެރިކަން ކުޑަވެދާނެ ފަދަ  ،ބައިވެރިވާނޭ ފަރާތްތައް މަދުވެ

 ކޮންޓްރެކްޓަކަށްވުން.
 

ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް ތަފުސީލުކޮށް ދިރާސާކުރަްނ ެޖހުމާއި، ގިަނ އަދަދެއްގެ   .3   
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 ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ،ބީލަންތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތު ހޭދަވުމާއި
 އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވެދާނެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓަކަށްވުން.

 
ކޮލިފައި ކުރަނީނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުޠު -ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޕްރީ  )ށ(  

ކޮލިފައިވުމަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނޭހެން މި ގަވާއިދުގެ -ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީ 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެަކމެއް އާންމުކުރަންާވނެެއވެ. 01.32

 
-ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ހުރިާހ ބީލަްނވެރިންނަށް ޕްރީ-ޕްރީ )ނ(  

   ،ކޮލިފިކޭޝަން ބީލަންފޮތް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ ބީލަންފޮތުގައި
ކޮލިފިކޭޝަން ޝަރުޠުތައް، އަދި ބީލަންފޮތް -ޓީރިއާއާއި ޕްރީކޮލިފިކޭޝަން ކްރައި-ޕްރީ

 ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތާއި ހުށަހަޅާނޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެެވ.
 

ކޮލިފައިކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު -ޕްރީ )ރ(  
 ދޭންވާނެއެވެ.

 
ލަފާދިނުމާއި އެކަމަށް 

ކަން ހުރި ޝައުޤުވެރި
 ފަރާތްތައް ހޯދުން 

ލަފާދިނުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  )ހ(  01.10
 ،އާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ކަރުދާހުގައި

ހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަދި ބީލަން ހުށަ  އެކަމެއްގެ ބާވަތާއި ފުރިހަމަ ތަފުސީލު،
 ،ތަޖުރިބާއާއި މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުާވ މުވައްޒަފުންެގ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ހުނަރު

އަދި އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކުން އެ މަސައްކަތެއް އެންމެ 
ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެްނ ަބލަން ބޭނުންވާޭނ 

"މިނިަމމް ރިކުއަޔަރމެންްޓ"( ހިަމނައިގެން ޯޝޓްލިސްޓްކުރުމުގައި ކަންތައްތައް )
 ބަލާނޭ ކްރައިޓީރިއާއެއް ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ލަފާދިނުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި، އެކަމަްށ ޝައުޤުވެރިކަން ހުިރ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  )ށ(  

ވަނަ  01.32ނީ މި ގަވާިއދުގެ އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަންވާ
 މާއްދާގެ )ށ( އިން އެ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ބުނެވިފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.

 
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާނޭ އެކަށީގެންާވ ފަރާތްތަކެއް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގެގޮތުން ބީލަްނ  )ނ(  

ޅުންތައް، އިޢުލާނުގައި ބުނެވިފައިވާ ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެ
 މަޢުލޫމާތު ދިން ކަރުދާހުގައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނެއެވެ.
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ބީލަމުގެ ވާދަވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ ބައެއް   )ރ(  

އް( ފަރާތަށްވުރެ މަދުނޫން )ތިނެ 3ޝޯޓްލިސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން 
 އަދަދެއްގެ ބީލަންވެރިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

 
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  )ބ(  

ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ޝޯޓްލިސްޓް 
 ،ރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭނީއަދި ޕް. ކުރަންވާނެއެވެ

. ފަރާތަކަށެވެ ( ަހއެއް) 6ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު 
މިގޮތުން ޕްރޮޕޯޒަްލ ހުށަހަޅަްނ ޭދ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަފރާތެއް ޕްރޮޕޯޒަލް 

ސްޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝޯޓްލި، ހުށަހަޅަން ބޭނުންނުވާކަން އަންގައިފިނަމަ
 .ތެރެއިން ދެން އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ 

 
ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  01.11މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  01.17 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން 

ލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު، އެކަމަކަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހުޅުވާލާ ބީ
ޝޯޓްލިސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަމަ، އެފަރާތްތައް 

 ޝޯޓްލިސްޓްކުރަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލާފައެވެ.
 

ންބަރުގައި ވަަނ ނަ  0ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ެގ  01.73މި ގަވާއިދުގެ   .0   
ބުނެވިފައިވާ ފަދައިން، އެކަމެްއ ކުރަީނ މަދު ނުވަތަ ވަިކ ފަރާތްތަކަކުން 

 ކަމަށްވުން.
 

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި އެކަމެއް ކުރަމުންގެންދާ ަތޖުރިބާހުރި މަދުވެގެން       .7   
 )ތިނެއް( ފަރާތެއް ހިމެނުން. 3

 
ރުމުގައި، އެ ބޭނުންވާ ކަމެްއ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކު )ށ(  

ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފެންނަ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރާއި 

 ހުނަރުހުރި ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 

ޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ އެއްފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝޯޓްލިސް )ނ(  
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 ނުވަތަ އެއްފަރާތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 

ބީލަންކުރުމުގެ 
 މަރުޙަލާތައް

ބީލަމުގައި ބައިވެރިާވ ފަރާތްތަކާއި ޝޯޓުލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ  )ހ(  01.13
 ލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރާ ދައު

 
ބީލަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބީލަންފޮތް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  )ށ(  

ވިއްކިދާނެއެވެ. ބީލަންފޮތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގަިއ އާންމުގޮތެްއގައި ބަލަންވާނީ، 
ން ވިއްކުމަށް ހިނގާޭނ ބީލަންފޮތް ޕްރިންޓްކޮށްގެން ނުވަތަ ކޮޕީ ހައްދައިގެ

ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެ ބީލަމެއްގެ ޑިމާންޑަށް ބަލާފައި 
 ބީލަންފޮތް ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެއެވެ.

 
ކޮލިފައިވެފައިވާ ނުވަތަ ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވިފައިވާ -ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕްރީ )ނ(  

 އެފަރާތްތަކަށް ބީލަންފޮތް ދޫކުރަންވާނީ އެއްވަގުތެއްގައެވެ.، ފަރާތްތަކެއް ވަނީނަމަ
 

ބީލަން ހުށަހެުޅމުގެ ސުންގަިޑ ކަނޑައެޅުމުގައި، ެއ ބީަލެމއްގައި ބައިވެރިވާ  )ރ(  
ފަރާތްތަކަށް ބީލަންފޮތް ލިބިގަތުމަށާއި، ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު 

 ދޭންވާނެއެވެ.
 

ތް ފުރިހަމަކޮށްގެންނާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބީލަންފޮ )ބ(  
ަދޢުވަތު ދޭ ދުވަހުން  ،މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ. ތިރީގައި މިވަނީއެވެ ،ކުރު މުއްދަތު
 .ފެށިގެންނެވެ

 
އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ބީލަންތަކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަްލ ހުށަހެޅުމުެގ ދަޢުވަތާ   .0   

( ހަތެއް) 2ގެން ބީލަްނ ހުށަހެުޅމަށް މަދުވެގެން ރަްސީމ ބަންދު ނޫްނ ގުޅި
 . ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް( ފަސްދޮޅަސް) 61ދުވަހާއި 

 
ބިޑު ހުށަހެުޅމަށް މަދުވެގެން  ،ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ހުޅުވައިލެވޭ ބީލަމެއްގައި  .7   

ވަާހ ދެމެދުގެ ދު( ތިރީސް) 31ދުވަހާއި ( ހަތެއް) 2ރަސްމީ ބަންުދ ނޫްނ 
 .މުއްދަތެއް

 
ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް         .3   
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 .ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް( ހަތެއް) 2ދުވަހާއި ( އެކެއް) 0
 

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންކުރުމުެގ މުއްދަތު ކަނޑައެުޅމުގައި،        )ޅ(  
ްށ ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ހުށަހަޅަްނޖެޭހ އެ ބީލަމަކަ
ބީލަމުގެ  ،އެކި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލު ބޭނުންވާ މިްނވަރަށާއި ،ލިޔުންތަކަށާއި

ބާވަތާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭެނ މަޢުލޫމާތުތަކަށް 
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 
މި ގަވާއިދުގެ ، ޙާއްސަ އިސްަކމެއްދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ސަރުކާރުން )ކ(  

ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ުހޅުވައިލާން ބޭނުންވާ ބީލަމުެގ  01.76
މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް 

ހުޅުވައިލާން ބޭނުންާވ ބީލަމުގެ މުއްދަތު ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެްއ ނޫނެވެ. މިގޮތަށް
އަށް ލިޔެގެން، ެއ މިިނސްޓްރީއިން މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސްކަނޑައަޅާނީ 

 ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
 

ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި، ތިރީގައިިމވާ ގޮތުގެމަތިން  )އ(  
 ނެއެވެ.ޢަމަލުކުރަންވާ

 
ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ަފރާތްތަކުން   .0   

ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 ބިޑް ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކުރެވިދާނެއެވެ.-ބާވަތަށް ބަލައި ޕްރީ 

 
ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފު  ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ  .7   

 ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކި ތަނެއް ކަނޑައެޅިފައިވަނީަނމަ، އެތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން   .3   
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެތަނަކަށް ދިޔުން ނުވަތަ ދިޔުމުގެ 

 ތިޒާމު ަހމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. އިން
 

ވަަނ ނަްނބަރުގައިވާ  1ެގ  0ިމ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  ،ބީލަމުގެ އަގު  .1   
ކޮންސަލްޓެންސީ )ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ، މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތާއި
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ތަކެތި ހޯދުމުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކާއި ޕަރފޯމަންްސ  ،(ނުހިމަނައި
  01.71ނަމަވެްސ ިމ ގަވާއިދުގެ   .ހޭނެއެވެގެރެންޓީ ނަގަން ޖެ

ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ އުސޫލުްނ ތަކެތި ގަތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް )
ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ، ގެ ދަށުން ކުރުވާ މަސައްކަތާއި 01.72އަދި ( ހޯދުން

ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ، (ކޮންސަލްޓެންސީ ނުިހމަނައި)
 .  ން ލާިޒމްނޫނަްސ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނަގަން ާލޒިމްވާނެއެވެ ނެގު
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި  1ގެ ( އ)މި މާއްދާގެ   .1   
ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން  ،ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ

 ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަަސއްކަތަކަށް 
 .ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ 

 
ކުރުވާ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކީ 1ގެ ( އ)މި މާއްދާގެ   .6   

އަދި ތަކެތި ، (ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި) ހޯދާ ޚިދުމަތާއި ، މަސައްކަތްތަކާއި
 0%އާއި  %0.05ހޯދުމަށް އެ އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގުގެ 

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެްއ ފަހެއް އިްނސައްތައާއި އެކެއް ިއންަސއްތަ( އާ 
  ،އަދި ޕަރފޯމަންްސ ގެެރންޓީއަކީ. ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

އަދި ، (ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިަމނައި) ހޯދާ ޚިދުމަތާއި ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި
)ދޭއް  01%އާއި  7%އަގުގެ ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް 

 .އިންސައްތައާއި ދިހައެއް އިންސައްތަ( އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
 

ސައިޓްިވޒިޓުގެ މަޢުލޫމާތު،  ،ބިޑް ބައްދަލުވުމާއި-ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ބާއްވާ ޕްރީ  )ވ(  
ވަތަ ބީލަމަށް ބީލަމަށް ދޫކުރެވޭ ބީލަންފޮތުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުދޭ ކަރުދާހުގައި ނު

އާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 
 ބިޑް ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ސައިޓްވިޒިޓަށް ދިޔުން ކޮންެމހެން ލާޒިމެއް ޫނނެވެ.-ޕްރީ
 

އްގެ ޞައްޙަކަން ބީލަމުގައި ދޫކުރެވޭ ބީލަންފޮތާއި ޑްރާފްޓް ކޮންޓްރެކްޓުގައި އެ ބީލަމެ )މ(  
ދެމިގެންދާނެ މުއްދަތު )ބިޑް ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް( ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
އަދި އެ ބީލަމަކަށް ބޭނުންާވ ޕަރފޯމަންްސ ސެކިއުރިޓީއާއި ެއްޑވާންސް ޕޭަމންޓް، 

 އަދި ގެރެންޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.
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ބީލަން ބަލައިގަތުމާއި 
 ޅުވުން ބީލަން ހު

ބީލަމަށް ދޫކުރެވޭ ބީލަންފޮތުގައި ނުވަަތ ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުމުގަިއ ނުވަަތ ދޫކުރެވޭ  )ހ(  01.11
ލިޔުމުގައި އެ ބީަލމެއް ބަލައިގަތުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑި )ސުންގަޑި( 
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ބީލަމެްއ ހުޅުުވމަށް ަހަމޖެހިފައިވާ ދުވަހާއި 

)ސުންގަޑި( ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަން ބަލައިގަތުމަށް  ގަޑި
ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ފަހުްނ ހުށަހެޭޅ ބީލަންތައް ބަލައިގަނެގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ތިރީގަިއމިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ،ބީލަން ބަލައިގަނެ ުހޅުވާ )ށ(  
 އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ެގންދަންވާނެއެވެ.، ހަމަޖައްސައިކަންތައްތައް 

 
 ބީލަން ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަަމޖެއްސުން.  .0   

 
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ޖެހެންދެން ަބލައިގަނެވޭ   .7   

ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ބީލަންތައް، ބީލަމުގެ ސިއްުރ ހިފެހެއްޓޭނެގޮތަށް 
 ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި ބެހެއްޓުން.

 
ބީލަން ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި ޖެުހމުްނ ބީލަން   .3   

ބަލައިގަތުން ބަންދުކޮށް ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް 
 ބަލައިނުގަތުން.

 
ހުޅުވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަީޑގައި އެ ވަގުތު       ހުށަހަޅައިފައިވާ ބީލަންތައް  )ނ(  

އެ ތަނުގައި ތިބި ބީލަންވެރިްނ ނުވަތަ ބީލަންވެރިންެގ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުްނ 
ހުށަހަޅައިފައިވާ އެންމެހައި ީބލަންތައް ކަނޑައި  ،ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި

މުއްދަތު އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ ބީލަންވެރިން ހުށަެހޅި އަގާިއ  ،ބެލުމަށްފަހު
އަދި ބީލަން ގަބޫލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަްނ ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ . ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

 .ލިޔުންތައް ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން މި ލިޔުމުގަިއ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

ހުށަހަާޅ  އެކި ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތުދީގެން ޕްރޮޕޯސަލް )ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް( )ރ(  
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލުން ފާސްާވ ފަރާތްތަކަށް އެކަން 
އެންގުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުުވމަްށ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ަގޑި ޖެހުމާއެކު މި މާްއދާގެ )ށ( ގައިވާ 
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ސަލްތައް ކަނޑައި ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއި ގޮތުގެމަތިން އެ ޕްރޮޕޯ
 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 
ހުށަހަޅަންވާނެކަމަްށ " އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު"، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު )ބ(  

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބީލަންތަކުގައި އެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ
 

ޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި، އާންމުކޮށް ބީލަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ކޯ  )ޅ(  
ައންދާސީހިސާބުތައް ނުވަތަ ކޯޓޭޝަންތައް  ،ހުޅުވާލުން ލާިޒމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް

ބަލައިގަންނާނޭ ނުވަތަ ހުށަހެޅޭނޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚަކާއި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅައި، 
ވަގުތެއް ޖެުހމުްނ އަންދާސީހިސާބު ނުވަަތ އެފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ

ކޯޓޭޝަންތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގަިއ ހުޅުވަިއ ބެލުމަށްަފހު، ެއ މަޢުޫލމާތު 
 ރިކޯޑުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ.

 
މަޢުލޫމާތު ދިން  ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ، ބީލަންފޮތުގައި ނުވަތަ )ހ(  01.11 އިވެލުއޭޝަން

ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގައި އެ ބީލަމެއް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބުނެވިފައިވާ ގޮތާއި 
ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އެނޫން ގޮތެއް ނުވަތަ ކްރައިޓީިރއާއެއް ބީލަންތައް 

 އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 

ށް ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާީނ ެއ އޮފީހެއްގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަ )ށ(  
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ. ެއ އޮފީހަކަށް ުހށަހެޅޭ ބީލަންތަްއ 
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް 

 ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އެކަމެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަްނޖެހޭ
 

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުްނ އެވޯޑުކުާރ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްުކރާނީ، ެއ ބޯޑުެގ  )ނ(  
ސެކްރެޓޭރިއެޓުން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. އެ ބީލަންތަކާމެުދ ގޮތެއް ނިްނމާީނ 

 އެ ބޯޑުންނެވެ.
 

ރުމުގައި އެ ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮުތން އިތުރަށް ކަމެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކު )ރ(  
ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާަނމަ، އެކަމެްއ ުނވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ 
ސާފުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެ އޮފީހެއްގައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިީޓން އެދެވިދާނެއެވެ. 

 ،ކާ ގުޅިގެންމިގޮތުން ސާފުކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ލިބޭ މަޢުލޫމާތަ
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ބީލަންފޮތުގައި ނުވަތަ ބީލަންކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިްނ ލިޔުމުގަިއ ބުނެވިފައިވާ ގޮާތ 
ޚިލާފަށް، ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަމެއްގެ އަސްލަށް ނުވަތަ އަސާސަކަށް ނުވަތަ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
 

ެގ މަސައްކަްތ ހަވާލުކުރުމަްށ ކަނޑަެއޅިފައިވާ ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި، ބީލަމެއް )ބ(  
ފަރާތުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ލިބިފައިވާ 
ޤާބިލުކަމާއި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ބީލަންފޮތުގައި 

 ނެއް ހެދިދާނެއެވެ.ކޮލިފިކޭޝަ-ބުނެވިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް ޕޯސްޓް 
 

އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި، އަގާއި މުްއދަތުގެ އިތުރުން  )ޅ(  
 ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

 
 މާލީގޮތުން އެކަން ކުރެވޭެނ ފެންވަރެއްގައިވާ ފަރާތެއްތޯ.  .0   

 
 ފަންނީގޮތުން ޤާބިލުކަންހުރި މިންވަރު.  .7   

 
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި، ެއ ތަނަކުން އެަކމަކަށް އަންދާޒާުކރާ އަާގ   .3   

 އަޅާބަލާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްޯތ.
 

މީގެކުރިން އެފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ިހނގާފައިވާ   .1   
 ގޮތާއި، އެކަމެއްގެ ބޮޑުކުަޑމިން.

 
މިނޫނަސް ާހމަކަންބޮޑު، އިްނސާފުވެރި ބީލަމަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނޭ   .1   

ގޮތެއްގެމަތިން، ެއ ބީލަމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ެއ އޮފީހެއްގެ ޕްރޮިކއުމަންޓުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ އިވެލުއޭޝަްނ ކޮމިޓީްނ 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުހިްނމު ކަންތައްތައް.
 

ކޮށް ހުޅުވާލެޭވ އާންމު
ބީލަންތަކާއި، ވަކި 

ފަރާތްތަކަކަށް 
ހުޅުވާލެވޭ ބީލަންތައް 

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެޭވ ބީލަންތަކާއި، ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ހުޅުާވލެވޭ ބީލަންތައް،  )ހ(  01.16
 އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ތިރީގައި މިަވނީއެވެ.

 
އިވާ ބީލަންތައް، ެއ ބީލަމުގަިއ ދެވިފައިވާ ސްޓޭޓްަމންޓް އޮފް ހުށަހެޅިފަ  .0  
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ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތްވޭތޯ ބެލުމަްށ އަޅާކިޔައި، ެއ ބީލަމަީކ  އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތް
އެކަށީގެންވާވަރަށް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންްޓ ފުރިހަމަވާ 
)ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޮންސިވް( ބީލަމެއްތޯ ބަލަިއ "ފާސް" ނުވަަތ 

 ށް ކަނޑައެޅުން."ފެއިލް" ކަމަ
 

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ އެންެމ ކުޑައަގެއް )ލޯވަސްޓް   .7   
 އިވެލުއޭޓެޑް ޕްރައިސް( ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި، ހުަށހެޅޭ ބީލަންތަްއ  )ށ(  

ކުރާނޭ އިތުރު ކްރައިޓީރިއާއެއް ބީލަންފޮތުގައި ނުވަތަ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުން
އެކަމަށް ދޫކުރެވޭ ކަރުދާހުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އިތުރުކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ 
ވާންވާނީ، ެއ ކޮންޓްރެކްޓެއް ފުރިހަމަކުުރމުެގ ފެންވަރާއި ގޮތްތައް ނުވަަތ 

ކްޓް ފުރިހަަމކުރުމަށް ހުށަހަާޅ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާއި ކޮންޓްރެ
މުއްދަތާއި، ފައިސާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތާއި، ސްޕެއަރޕާޓްސްގެ އަގާއި، އާފްޓަރ 
ސޭލްސް ޚިދުމަތާއި، މެއިންޓަނަންްސ އަދި އިކުއިޕްމަންުޓގެ ފެންވަރުފަދަ 

 ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އިތުރުކުރެވޭ ބަޔަކަށެވެ.
 

ލުއޭޓްކުރުމަްށ އިތުރު ކްރައިޓީރިއާއެއް ހިމަަނންވާނީ، ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް އިވެ )ނ(  
ބީލަމެއްގައި ހިެމނޭ ަކމެއްގެ ސަބަބުްނ ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ނުވަަތ 
ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ މާއްދީގޮތުންނާއި 

އެކަމެްއގެ ސަބަބުން ލިބޭ  ފައިސާގެގޮތުން އަގުކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި
ގެއްލުން ނުވަތަ ފައިދާ ހަމައެކަިނ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޭބނުމަށް ބީލަމުގަިއ 
ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަށް އުނިއިތުރު ގެނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މިބާވަތުގެ ކަމަކާ ގުޅިެގްނ 

ގައި އުނިއިތުރު ގެންނަން ޖެހިދާނެކަން ބީލަންފޮތުގައި ނުވަތަ މަޢުޫލމާތުދޭ ޝީޓު
 ނުވަތަ އިޢުލާނުގައި ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައް ފިޔަވައި، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  )ރ(  

ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ބީލަން އިެވލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާެނ 
 ަކނޑައެޅިދާނެއެވެ. ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންގޮތްތަކެއް، 

 
އެކި ފަރާތްތަކުގައި އެދިގެން ހޯދާ ކޯޓޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި، ތިރީގައިމިާވ  )ހ(  01.12އެކި ފަރާތްތަކުގައި 
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އެދިގެން ހޯދާ 
ކޯޓޭޝަންތައް 

 އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތް

 ކަންތައްތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.
 

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ފެންވަރަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ  އެކި  .0  
އަގުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެްނމެ ފެންވަރު ރަނަގޅު އަިދ އަގުހެޔޮ 

 ހުށަހެޅުމެއް ހޮުވމުގައި ިމ ދެބައިގެ ބުރަދަނަށް ބެލުން.
 

ބަލައި، އެންެމ  އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ފެންވަރަށް  .7   
 ފެންވަރު ރަނގަޅު ހުށަހެުޅމަށް ބެލުން.

 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލައިގެްނ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި، ްޕރޮޕޯސަލްގެ   .3   

ފެންވަރަށާއި އެންމެ ރަނަގޅު ހުށަެހޅުމެްއ ހުށަހަޅާފައިވާ ަފރާތްތަކުގެ 
 ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ފެތޭ ފަރާތް ހޮވުން.

 
އެންމެކުޑަ އަގަށް ބަލައިގެން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި، އެ ޕްޮރޕޯސަލްގައި   .1   

ހިމެނިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ަފރާތްތަކުގެ 
 ތެރެއިން އެންމެ ކުަޑ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ހޮވުން.

 
ފިޔަވައި، އެކި ފަރާތްތަކުގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައިވާ ހާލަތްތައް  ،މި މާއްދާގެ )ނ( )ށ(  

ހުށަހެޅުންތައް އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނީ، ފެންވަރަށާއި އަގަށް ބަލައިގެން އެކަމެްއ 
 ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށެވެ.

 
ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފެްނވަރަށް ބަލައިގެން  7މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  )ނ(  

 ހާލަތްތަކުގައެވެ. ވަކި ފަރާތެއް ހޮވާނީ ތިރީގައިމިވާ
 

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންްސ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް   .0   
ކަނޑައެޅިގެްނ ބުނެދިނުމަށް ދަތިވުން ނުވަތަ އުނދަގޫވުން. އަިދ އެކަމަީކ 

ބީލަްނ ، ފަންނީގޮތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ހުނަރުތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމަކަށްވުމާއި
ކަށް ބޭނުންވާ އައު އުފެއްދުންތަކާއި އީޖާދުތައްފަދަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެކަމަ

ކަންތައްތައް ހުށަހެޅުމަށް ދޫކޮށްލުން ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނޭކަމަށް ފެންނަ ކަމެްއ 
 .ކަމުގައިވުން
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ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އެަކމުގެ ބާވަތުން މުިޅ މަސައްކަަތށް އޭގެ   .7   
ހަކުން އެކަމެއް ހަާވލުކުރުމަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ކަމަކަށްވެފައި، ދައުލަތުގެ އޮފީ

 ބޭނުންވަނީ އެންެމ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތަކާ ކަމުގައިވުން.
 

އެކަމަކީ ތަފާތު އެތައް ގޮތަކަށް ކުރެވިދާެނ އަދި އެަކމެއް ކުާރ ެފންވަރަކުން   .3   
 އަގަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ ކަމަކަށްވުން.

 
ވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކަނަޑއެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ވަަނ ނަންބަރުގައި 3މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  )ރ(  

ބަލައިގެން ވަކި ފަރާތެއް ހޮވަންވާީނ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓަށް ފައްތައިގެން އެކަމެްއ 
ފަސޭހައިްނ ކުރެވޭފަދަ އަދި އެކަމެްއ ކުރުމަށްަޓކައި ދުރާލާ ވަިކ  ،ކުރުވުމަށާއި

 ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގައެވެ.
 

ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ެއންމެ ުކޑަ އަގަްށ  1މާއްދާގެ )ހ( ެގ  މި )ބ(  
ބަލައިގެން ވަކި ފަރާތެއް ހޮވަންވާނީ، ފަސޭހައިން ކުރެވޭ ކުދިކުދި 

އެކަމެއް ކުރުމަށް ވަިކ ފެންވަރެއް ނުވަަތ ވަކި ގޮތްތަކެއް  ،މަސައްކަތްތަކަށާއި
ތައްތައް ކުރާެނ ގޮތްތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި އާދަވެގެްނ އެފަދަ ކަން

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގައެވެ.
 

އާންމުކޮށް ކުރާ 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
 ކަންތައްތައް  

 ވަޒަންކުރާނެ ގޮތްތައް

އާންމުކޮށް މުދާ ގެންަނ ފަރާތްތަކުންނާއި، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި،  )ހ(  01.12
ހޯދައިގެން ކުރާ ަކންތައްތަކުގައި، އެކަމެްއ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން 

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވައި ވަޒަންކުުރމުގައި ބަލަންވާީނ، ެއ ޮއފީހަކުން ބޭނުންވާ 
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ އެންމެކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާީސހިސާބުތައް ބަލައި 

 ރާތެކެވެ.ވަޒަންކޮށްގެން އޭގެތެރެއިން އެންެމ އެކަށީގެންވާ ފަ
 

އެންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަާޅ ޓެންޑަރ ވަޒަންކުުރމުގައި ބަލަްނވީ ގޮތް ތިރީގަިއ  )ށ(  
 މިވަނީއެވެ.

 
ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ ކަރުދާހުގައިވާ ފަދައިން އެ އޮފީހުގެ ފަންނީ   .0   

 ބޭނުންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އޮތް ޓެންޑަރެއްތޯ.
 

ށަހަޅާފައިާވ ޝަރުޠުތަކަށް އެއްބަސްވުން ނުވަަތ        އެ އޮފީހަކުން ހު  .7   
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 އެ އޮފީހަކުން ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޝަރުޠުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ.
 

އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ކުރިން ގަނެވިފައިވާ ބާވަތެއްގެ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ   .3   
މެ ބައެްއ މަސައްކަތެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮން

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ުޖމުލަ އަގަށް ރިޢާޔަތްކުރުން. ،ވަކިވަކިކުރުމާއެކު ހާލަތާއި
  

 އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފަރާތްތަކަށް 

 އިސްކަންދިނުން

 ބީލަންތައް  ބިނާކޮށް މައްޗަށް ފައިދާގެ ލިބޭނެ ރާއްޖެއަށް ،އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  01.15
 ،ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތް ކުރުވުމާއި  މަސައްކަތް ގަތުމާއި ތަކެތި ،ވަޒަންކުރާނަމަ

 .އިސްކަންދެވިދާނެއެވެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ބައިވެރިވާ ބީލަމުގައި

ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ބީލަންތަކުގައި ިއސްކަންދޭ ިމންގަނުޑ ކަނޑައެުޅމުގަިއ  )ށ(  
ދުތަކުގައި ހިަމނަންޖެޭހ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ސަރކިއުލަރތަކާއި، އިރުޝާ

 ބައިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 

ބީލަމަށް ހުށަހެޅޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިަކމާއި، ބީލަންވެރިޔާ ހުިރ ތަނާއި،   .0   
މަސައްކަތްކުރާ މީހުްނ ިނސްބަތްވާ ޤައުމާއި، އެަކމަށް ބޭނުންާވ 

ވޭ އެހެްނ ރޯމެޓީރިއަލްސް ނުވަތަ އެ މުދާ އުފައްދާ ތަނާއި، ބީލަމުގައި އެކުލެ 
ނުވަތަ ރާއްޖޭެގ  ،ބައިތައް، އަދި އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ވެވޭނެ މިންގަނޑު
ނުވަތަ ގުޅުންހުިރ  ،އިތުރު ޕާޓްނަރުންނާ ގުޅިގެްނ ކުާރ ކަމެއްަނަމ އެކަމެއް

 އެހެނިހެން ކަންކަން.
 

 ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް.  .7   
 

ނިސްބަތް، ެއ ބީލަމަކަށް ހުށަހެޭޅ އަގުތަކުގެ  ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ  .3   
)ދިހައެއް އިންސައްތަ(  01ތެރެއިން ކޮލިފައިވާ އެންމެ ުކޑަ އަގުގެ %

 އަށްވުރެ އިތުރުނުވުން.
 

ބީލަން ވަޒަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި، އިސްަކންދޭ މިންގަނޑު ަކނޑައަޅަިއ   .1   
 ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް.

 
ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ތަފުސީލު، ީބލަން ކަރުދާހުގައި  7މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  
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ބީލަމާބެހޭ ކުރު ޚުލާޞާގައި ނުވަތަ ބީލަމުގައި  ،ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމާއެކު
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެޭހ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާފައިާވ ލިޔުމުގަިއ   ެއ 

 ނެއެވެ.ތަފުސީލު އޮންނަންވާ
 

އިސްކަންދޭ މިންގަނޑު ދަރަޖަކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުުމގައި ބަލަންވާނީ،  )ރ(  
 ސަރުކާރުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ައމިއްލަ ފަރުދުންނާ އެއްމިްނގަނޑަކަށެވެ.

 
ދެފަރާތުން 

 ވާހަކަދައްކައިގެން  
 ބީލަން ހަވާލުކުރުން 

މެއް ހަވާލުކުރެވޭނީ، އެ ބީލަމަކަށް ހުއްދަދޭ ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ބީލަ )ހ(  01.11
ފަރާތަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން، އެފަރާތުން ވަޒަންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު، 
ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމެްއ ކުރެވޭނެކަމަްށ ފެންނަ ފަރާތަކާ 

ގެމަތިންނެވެ. މިފަދަ ަކމެްއ ވާހަކަދައްކައިގެން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއް
ކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. އަދި އެނޫްނ ޮގތަކަށް ދެފަރާތުން 
ވާހަކަދައްކައިގެން ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑަައޅާނަަމ، އެކަން ބީލަން ވަޒަންކުިރ 

 ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

ދަ ލިބިގެން، ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ހުއްދަދޭ ފަރާތުން ހުއް )ށ(  
ފަރާތަކާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެން ކަމެްއ ކުރިޔަށް ގެންދަންާވނީ، ތިރީގައިމިާވ 

 ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
 

 ޑެލިވަރީ ކުރާނެ ނުވަތަ ނިންާމނެ މުއްދަތު ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާޮގތް ނުވަތަ  .0   
ބޭނުންތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާހުގައިވާ ފަންނީ ތަފުސީލުތަްއ ހިމެޭނ 
އެއްބަސްވުންތައް، ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން އެ އެްއބަސްވުމަށް 

 ގެންނަންޖެހޭ ކުދިކުދި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން.
 

ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެން ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލައި، ބީަލމުގެ އަދަދުތައް   .7   
 ރަންޖެހުން.ދަށްކު
 

ސާފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ކުރިްނ ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތުމުެގ ސަބަބުން   .3   
ނުވަތަ ޓެންޑަރކުުރމުގެ ވަގުތުގައި  ،އެ މަޢުލޫމާުތ ސާފުނުކުރެވި އޮތުން

 ފައިނަލައިޒްކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ނުކުރެވި އޮތުން.
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ގެން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަމެއް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް  .1   
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމެްއ 
އެފަރާތަކުން ވަކިކުރަންޖެހިގެން އެަކމެްއ ހުއްޓާލުމުްނ ލިބިދާނެ ެގއްލުމަކުްނ 
ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެކަމެްއ އެހެްނ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެްނ ކުރަންޖެހުން. 

އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެހެންފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާުލކުރުމުގައި  އަދި
ބީލަން ހުށަހެިޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮލިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާ 

 ކުރުމުގައި އިސްކަންދިނުން.
 

އެއްފަރާތުން ޕްރޮކިއުކުރާ ކަންތައްތަކުގައި ނުވަތަ ބީލަން ވަޒަްނކުރުމުގައި އަގަްށ  )ނ(  
ލަންނުޖެޭހ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކާ ެޓންޑަރެއްގައި އަާގ ބަ

 ބެހޭގޮތުން ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ.
 

އެންމެ ރަނގަުޅ 
ޓެންޑަރ ހޮވުމާއި، 

ކޮންޓްރެކްޓް 
ހަވާލުކުރުމަށް 

 ނިންމުން 

ރުމަށް ދަޢުވަތު އެންމެ ރަނަގުޅ ޓެންޑަރ ހޮވުމުގަިއ ބަލަންވާނީ، ެއ ބީލަްނ ވަަޒންކު )ހ(  01.10
 ކަރުދާހުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތްތަކަށެވެ.

 
ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ، އެ ބީލަން ަވޒަންުކރުމުގެ ރިޕޯޓުގައި  )ށ( 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ހުއްދަދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ފަރާތުން ހުއްދަ 
 ލިބުމުންނެވެ.

 
ޅު ޓެންޑަރ ކަނޑައެޅުމަކުްނ ނުވަަތ ހޮވުަމކުން، ދެފަރާތުން އެންމެ ރަނގަ  )ނ(  

ެއފަރާތަކަށް އެކަމެއް  ،އެއްބަސްވުމެއް ހެދުނީކަމަްށ ބަލައިގެްނ ނުވާނެއެވެ. ަނމަވެސް
 ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމީަކމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.

  
 ދައުލަތަށް ންފަރާތު ލިބޭ  ކޮންޓްރެކްޓް ،ނިްނމަންވާނީ ހަވާލުކުރަން ކޮންޓްރެކްޓް )ރ(  

 ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ،ނަމަ އޮތް ޓެކުހެއް އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ
 އިތުރު ަދއުލަތާއެކު ދެއްކުމަށް ފައިސާ  އެ ނުވަތަ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަން

 ފަރާތެއްކަން  ޢަމަލުކުރަުމންދާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމާ އެ ހަދައި އެއްބަސްވުމެއް
 .ހުގައެވެކުރުމަށްފަ ކަށަވަރު ލިޔުމުން

ކޮންޓްރެކްޓް 
 ހަވާލުކުރުން

ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރެވޭނެ ގޮތް، ކޮންމެ ދަޢުވަތު ކަރުދާހެއްގައިވެސް  )ހ(  01.17
ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދަޢުވަތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނެްނޖެހޭެނ 

 ބައިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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 އެއްބަސްވުމެއް އޮތުން. ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  .0   
 

ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ސިީޓ ޓެންޑަރކުރި ފަރާތަށް ނުވަަތ ޓެންޑަރ ހުށަހެިޅ   .7   
 ފަރާތުގެ އެޑްރެހަށް ރައްދުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން.

 
އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުން، ޕަރޗޭސް އޯޑަރ، ގަބޫލުކުރިކަމުެގ ސިޓީ ނުވަަތ  )ށ(  

އެހެން ވަސީލަތަކުން ަނމަވެސް މިފަދަ ކަމެއް ތިރީގައިވާ ހާލަތުގެ މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ 
 ކުރިން އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން، ހުއްދަދިނުމަށް  01.02މި ގަވާއިދުގެ   .0   

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންުމން.
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް އަލުން ބަލަން ުނޖެހޭނެކަްނ   .7   
 ޔަގީންވުން.

 
 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފައިސާ ލިބޭނެކަްނ ޔަގީންވުން.  .3   

 
 އެހެން ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ކަމެއްަނމަ، ެއ ހުއްދަ ލިބުން.  .1   

 
މާތު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ، ކޮންޓްރެކްޓަކާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫ )ނ(  

 ޝަރުޠުތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ،އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ސިފައާއި
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާުތ ަކރުދާހުގައި ނުވަތަ  )ރ(  
ރާތުން ދެފަ ،ދަޢުވަތު ކަރުދާހުގައި، ޓެންޑަރ ކާމިޔާބުވުމުން އަންާނނެ ބަދަލުތަކަށާއި

 ވާހަކަދެއްކުމުން އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.
 

ިމ ބާބުެގ  ،މަސައްކަތުގެ އަގު، ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ އަގު، ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު )ބ(  
       ، ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 7ެގ  7ޖަދުވަލު 

ފެންވަރާއި އަގާ ބެޭހގޮތުން ދެފަރާތުން  އެ ކަމެއްގެ، އެ ކަމެއް ކުރުވަންވާނީ
 7ެގ  7މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  އަދި. އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެންނެވެ
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ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުދި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ   އެ 
އެއްބަސްވުމެއްގައި  ކަމެއްގެ ފެންވަރާއި އަގާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ

 .ސޮއިކޮށްގެންނެވެ
 

ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ  )ޅ(  
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ  7ގެ  7މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  ،އަގު

ހޯދުަމށް ނުވަތަ ތަކެތި  އެ ަމސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް، ބޮޑުނަމަ
އެ ަމސައްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުްނ ، ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ

އާއި        ( ކ)ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެ ތަކެތި ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މި ާމއްދާގެ 
 .ހުގައެވެގައިވާ ގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުަމށްފަ( އ)

 
ިމ ބާބުގެ ޖަދުވަލު       ،ގައިާވ އެއްބަސްވުްނ ތައްޔާރުކުރުމުގައި( ޅ)މި މާއްދާގެ  )ކ(  

ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ އަގަށްވުރެ ދަށުގެ އަގަކަށް ަމސައްކަތެއް ކުރުމަށް  1ގެ  0
 އެފަދަ ، ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ

އެންެމ މަދުވެގެން ެވސް، ތިރީގައިމިވާ ނުކުތާތަްއ ، އެއްބަސްވުމެއްގައި
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 
މަސައްކަތް ކުރުވާ  ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި  .0   

 .ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ނަން
 

 .ތަފުސީލު، އެ ކަމެއްގެ ބާވަތާއި  .7   
 

 .އްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުއެ  .3   
 

ޖޫިރމަނާގެ ގޮތުގަިއ ފައިސާ ، އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ  .1   
 .ކަނޑާނެ ގޮތް

 
 .ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދިނުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް  .1   

 
 .ނިންމަންވީ ގޮތާއި ފެންވަރު  .6   
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 .ަނމަ ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތްއެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ  .2   
 

 .އެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެްއޖެނަަމ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  .2   
 

 .އަޅާެނ ފިޔަވަޅު، އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ކުރިޔަށް ނުދާނަމަ  .5   
 

 .އެ ކަމެްއ ބަޔާންކުރުން، ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެއް ދޭންޖެޭހނަމަ  .01   
 

 .އަގު އަދާކުރާނެ ގޮތް ،އަގާއި  .00   
 

އެ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީގެ ، ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހޯދާނަމަ  .07   
އެ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތާއި ލިޭބ ފަރާތުގެ ، ތަފުސީލާއި
 .ތަފުސީލު

 
ގެ  0ވަލު މި ބާބުގެ ޖަދު، ގައިވާ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި( ޅ)މި މާއްދާގެ  )އ(  

ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮުޑ އަގަކަށް މަސައްކަތެްއ ކުރުމަށް ނުވަތަ  1
އެފަދަ ، ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ

 ،ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން( ކ)ިމ މާއްދާގެ  ،އެއްބަސްވުމެއްގައި
 .ނުކުތާތައް ހިމަނަންވާނެއެވެތިރީގައިމިވާ 

 
 .ފައިސާ ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު، ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި  .0   

 
ެއ ފައިސާ އަގުްނ ކަނޑާެނ  ،އެޑްވާންސްެގ ގޮތުގައި ފައިސާދޭނެ ގޮތާއި  .7   

 .ގޮތް
 

އްދަތު ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި، އެގްރީމެންޓުގެ މު )ވ(  
)ދޭއް( ަމސްދުވަހުގެ ކުރިްނ ނުަވތަ އެ ޚިދުމަތެއް  7ހަމަވުމުެގ ލަސްވެގެްނ 

މެދުނުކެނޑި ގެންދެވޭެނ ވަގުތު އޮއްވަިއ އެފަދަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަލުްނ 
 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހަވާލުކުރާ ބީލަންތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.  )ހ(  01.13ހޮވުނު ފަރާތް 
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، ޝާއިޢުކުރުމާއި

ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި 
ބައިވެރިވި 

ބީލަންވެރިންނަށް 
 ލޫމާތު ދިނުން މަޢު

 ޝާއިޢުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.
 

ދައުލަތުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ   .0  
 ވެބްސައިޓުގައި.ވެބްސައިޓެއްގައި ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ 

 
އެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގަިއ ނުވަތަ އެކަމަްށ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި   .7   

 ބަހައްޓައިގެން.
 

ބީލަމުގަިއ  ،ބީލަން ކާމިޔާބުކުިރ ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމުެގ ުކރިން )ށ(  
ކާމިޔާުބ  ،ފަރާތެއްކަމާއި އެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ ކޮން ،ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާ ވިދިގެްނ  .ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގަންވާނެއެވެ
ބީލަމާ  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް( ފަހެއް) 1ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަކަށް 

އަދި މި ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި . ގުޅުންހުރި މައްަސލަ ހުށަހެުޅމަށް ދޭންވާނެއެވެ
އްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު މަ

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއެކު ކޮންޓްރެކްޓުގައި . އަންގައިދޭންވާނެއެވެ
ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، ސޮއިކުރަންވާނީ

ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ، އް ބަލައިމުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ
 . ދިނުމަށްފަހުގައެވެ

 
ކޮންޓްރެކްޓްތައް 

 ހިންގުން
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހަވާލުކޮށް ހިންގާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރެއް ނުވަަތ   01.11

ން މައިގަނުޑ ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރުގެ ޒިްނާމތަކުގެ ތެރެއި. މެނޭޖަރުްނ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ
 . ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ

 
ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  )ހ(  

 ހިންގުން.
 

ކޮންޓްރެކްޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސަޕްލަޔަރ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރަންޖެޭހ  )ށ(  
 އް ކުރާކަން ޔަގީންކުރުން.ކަންތައްތަ

 
އެއްބަސްވުމަށް 
 ބަދަލުގެނައުން

ުނވަތަ އެއްބަސްވުން  ،އެއްބަސްވުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ެޖހިއްޖެަނމަ )ހ(  01.11
އެ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސްވެރިާޔ ، އުވައިލަން ޖެހިއްޖެަނމަ
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 .ނެއެވެކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާ
 

އެއްބަސްވުމަށް ގެނައުމަށް ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  
އެ އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަްށ ، ނިންމައިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން

އަދި ެއ ބަދަލާ ގުޅުވައިގެްނ ެއ އޮފީހުްނ އިތުރު ޚަރަދެއް ، ފެންނަނަމަ
އެ ޚަަރދެއް އެ އޮފީހެއްެގ ، އެ އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިން، ނަމަކުރަންޖެހޭ

 . މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ،ބަޖެޓުން ހަަމޖެއްސޭނެކަން
 

، ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ސްކޯޕް ބަދަލުނުވާނެ ގޮތަކަށް )ނ(  

ވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް            އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި
 . އެ އެއްބަސްވުން އަންނަނިިވ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުްއދަ ދެވިދާނެއެވެ

 
އާ ހަމައަށް އަގު  )ފަނަރަ އިންސައްތަ( 01%އެވޯޑް ކުރި ޖުމުލަ އަގުގެ  . 0   

 ؛އިތުރުކުރުމަށް
 

)ތިރީސް އިްނސައްތަ( އާ ަހމައަްށ މުއްދަތު  31%އެވޯޑް ކުިރ މުއްދަތުގެ  . 7   
 އިތުރުކުރުމަށް.

 
ގެ ( ނ)މި މާއްދާގެ ، ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުްނ އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޓެންޑަރުތަކަށް )ރ(  

ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުެރ ( 7)ވަނަ ނަންބަރާިއ ( 0)
މުގަިއ ސޮއިކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަށް އިތުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެއްބަސްވު

އަންނަނިވި ގޮތުގެ ، އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި، ފެންނަ ހިނދެއްގައި
 . މަތިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ބޯޑަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

 
)ފަނަރަ އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން  %15އެވޯޑް ކުރި ޖުމުލަ އަގުގެ  . 0   

 ؛)ތިރީސް އިންސައްތަ( އާ ހަމައަށް އަގު އިތުރުކުރުމަށް %31
 

 11%)ތިރީސް އިންސައްތަ( އިން ފެށިެގން  %30އެވޯޑް ކުރި މުއްދަތުގެ  . 7   
 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އާ ހަމައަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް.

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

އިން އެއްބަސްވުމަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ހުއްދަ ( ރ)އާއި ( ނ)މި މާއްދާގެ  )ޅ(  
ެއ އެއްބަސްުވމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ާމީލ  ،ދިނުމުގެ ކުރިން

 .އަންނަނިވިކަންަކން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ،މާދާރު ވެރިޔާޒިން
 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުގެ އެއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް  . 0   
 ؛ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ތަޢާރަޟު ނުވާނެކަން ޔަޤީންކުރުން

 
ޖެޓުން ހަެމޖެއްސުާމ ވޭރިއޭޝަންއަށްވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބަ . 7   

ބަޖެޓުން ެއ އަހަރަކަށް ކުރުމަްށ ކަނޑައަޅައިފަިއވާ އެހެްނ ، ގުޅުވައިގެން
 . ކަންތައްތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލު ބަޔާންކުރުން

 
އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެއްބަސްުވމުގެ އަގަްށ ނުވަތަ މުއްދަތަށް  )ކ(  

ދުވަހުގެ ( ދޭއް) 7ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،ލެއްެއ ބަދަ ،ބަދަލެއް އަންނަނަމަ
ތެރޭގައި ދައުލަތުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިާވ 
ވެބްސައިޓެއްގައި ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް 

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ
 

ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ 
މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށް 

މާއި ބެލެހެއްޓު
 ނައްތާލުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ހުރިހާ  )ހ(  01.16
ކޮންޓްރެކްޓް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުެގ މަޢުޫލމާތު އެަތނަކުން ރަނަގޅަށް ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

  07.17އް ނައްތާލަންވާީނ ިމ ަގވާއިދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރިކޯޑުތަ )ށ(  
ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ިމފަދަ ލިޔުންތަކަށްވީ  07.13ވަނަ މާއްދާއާއި 

މުއްދަތު ބަލަން ފަށާނީ ތިރީގައިމިވާ ހާލަތްތައް ނިމޭ ދުވަހާ ޖެހިގެން އަންަނ 
 ށިގެންނެވެ.ދުވަހުން ފެ

 
 ކޮންޓްރެކްޓެއް ނިމުމުން ނުވަަތ އުވާލުމުން.  .0   

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔުން ހުއްޓާލުމަށް ނިްނމުމުން.  .7   
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 ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުމެއް ހައްލުވުމުން.  .3   
 

ވާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަލާ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކު  .1   
 މައްސަލައެއް ނިްނމުުމން.   

 
ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ ރިކޯޑުެގ ގޮތުގައި ބެލެޭވ ލިޔުންތައް ަކމުގައި ާވންވާނީ، އެަކމުގަިއ  )ނ(  

ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުންނަ 
ރިކޯޑުގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  ލިޔުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތަކެވެ. އެފަދަ

 ހުންނަންވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ މުހިންުމ ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރޭގައި  . 0   
ހިމެނޭ ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ލިޔުމާއި، އެންގުންތަކާއި، ލިބިފައިވާ ބީލަންތަކާއި، 

ފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާއި، ބީލަން ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ސިޓީއާއި، ވަޒަންކޮށް
އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުންތަކާއި، އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާނަމަ ެއ 

 ލިޔުން
 

ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  . 7   
 ޔައުމިއްޔާ

 
އިޚުތިޔާރު ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި، އެ ބީލަމާ   ހުއްދަދިނުމުގެ . 3   

 ގުޅޭ އެހެނިހެްނ ހުއްދަތައް
 

ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި މުދާ 
ގަތުމަށް ފައިސާ 
 ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުން 

 

މުދާ ގަތުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަދީގެން އޯޑަރުކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަަތ   01.12
ވާނަމަ، އެ ވަގުތު އެ މުދާ ލިބެންނެތްނަމަވެސް ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ      އެދިފައި

އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެކައުންޓުން ނުވަތަ ބަޖެޓުގެ އައިޓަމުން އުނިކޮށް 
ވަކިން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ވަކިން ބެހެއްޓި ފައިސާއިން އެކަމެއް ކުރެވޭގޮތް 

 އެކަން ހިސާބުތަކުން ަހމަޖަްއސަންވާނެއެވެ. ވަތަ ބާކީވެއްޖެަނމަ،ނުވެއްޖެނަަމ ނު
 

މުދާ ގަތުމަށާއި  
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 

ހޯދަން ބޭނުންާވ ޚިދުމަތް ނުވަަތ ގަންނަްނ ބޭނުންާވ ތަކެތި ހޯަދންވާނީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަްތ   01.12
ްށ ެވރިޔަކު ހުއްދަދިނުމުންނެވެ. ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯުމ ފުރިހަމަކޮްށ އެކަމަ
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ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ޮއންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫާނ       ހުއްދަދިނުން 
 ( MG/PC01) މި ގަވާއިދާއެކުގައި ވާނެއެވެ.

 
ޓްމުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަންޖެހޭ މުދާ ގަންނަންވާނީ، އިމްޕޯ )ހ(  01.15 މުދާ ގަތުން

ލިބިފައިވާ ތަންތަނުންނެވެ. ތަކެތި ގަތުމުގައި އެއްޗެއް ވަކިން ގަންނަ އަގުގައި ގިަނ 
އަދަދެއްގެ ތަކެތި ގަނެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޑަަޒން، ކޭސް، ގުރުސް ނުވަަތ 

ތަނަކުްނ ބަސްތާއިން ހަމަކޮށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ގަންަނނަަމ ގަންަނންވާނީ އެ
 ގަނޑުކޮށް ވިއްކާ އަގުންނެވެ.

 
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަްނޖެހޭ ތަކެތި އެ ތަނަކުްނ އޯޑަރުކޮށްެގން ގަންނަންވާނީ،  )ށ(  

ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، މި ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 
ތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރެއްގައި ގެންނަ   ދައުލަތުގެ )ނ(  

އެއްވެސް އެއްޗެއް، އެ ތަނަކަށް ގަނެވޭނީ ނުވަތަ އެފަދަ ދަތުރެއްގައި         
އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވަިއ އެއްޗެއް ގެނުވަން ާވނީ، ތިރީގައިިމވާ ހާލަތްތަކުގައި 

 ހޯދައިގެންނެވެ.  މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ކުރިން
 

 އެ އެއްޗެއް ރާއްޖެއިން ލިބެްނ ނެތުން.  .0   
 

 އެ އެއްޗެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުްނ ލިބޭ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށްުވން.  .7   
 

އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ދިގު  ،އެ އެއްޗެއް ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދާނަމަ  .3   
ން ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް މުއްދަތެއް ހޭދަވުމުގެ ސަބަބުން އެ އޮފީހަކު

 ހުއްޓިދާނެކަމަށް ފެނުން.
 

ބޭނުންވާ މުދާ  
 ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން 

ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭީނ، އެ އަހަރެއްގައި ެއ ތަނެއްގެ މަސައްކަތްތަްއ   01.61
ިހމެޭނ  ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާ ޕްޮރގްރާމް ބަޖެޓުގައި

 ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗެވެ.
 

މުދާ ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރާއިރު އޯޑަރުކުރާ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރަންާވނެއެވެ. އެ ފޯމު  )ހ(  01.60ބޭނުންވާ މުދާ ގަތުމަށް 
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 އޯޑަރުކުރުމާއި، 
 މުދާ ގަތުން

މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމެއް އޮވެގެންނެވެ.  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ
އަދި ގަންނަން އެދިފައިވާ އެއްޗަކީ ެއ ތަނަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެްއޗެއްކަމަށް އެކަމަްށ 
އެދުނު ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ވެރިއެއްެގ ސޮިއ އޮްތ ލިޔުމެްއ އޮްނނަންވާނެއެވެ. މުާދ 

 ޒަފެެކވެ.ގަންނަން އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކުރާނީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައް
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތަށް ސްޓޮކަށް ތަކެިތ ގަތުމަށް މުދަލަށް އޯޑަރުކުރުމަްށ  )ށ(  
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ހުއްދަދިނުމުން، މުދަލަށް 
އޯޑަރުކުރާ ފޯމު )ޕަރޗޭސް ޯއޑަރ( މުާދ ވިއްކާ ފަރާތަށް ފޮނުވާނީ ޕްރޮކިއުމަންްޓ 

ސަރެވެ. މުދަލަށް އޯޑަރުކުާރ ފޯމުެގ ފުރަތަމަ ކޮީޕ އޮންާނނީ ޕްރޮކިއުމަންްޓ އޮފި
އޮފިސަރުގެ ހަވާލުގައެވެ. ދެވަނަ ކޮޕީ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ ފައިސާެގ 

 ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 

އެއްޗެއްަކމަށް އެ އެއްޗަކަށް އެދުނު  މުދާ ގަންނަންވާީނ އެ އެއްޗަީކ ހޯދަންޖެހޭ )ނ(  
ޑިޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނެއްގެ ވެރިޔެއްގެ ސޮއި އޮތް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ 
ފޯމު ސްޓޮކަށް ލިބުމުން ެއ އެއްޗެއް ސްޓޮކުގައި ނެްތނަމައެވެ. މިފޯުމ 

 (MG/PC01 )ދޭއް( ކޮޕީ އޮންނަ ގޮތަށެވެ. ) 7ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އަސްލާއި 
 

 00.06ހޯދޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެޭހ ތަކެތި މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓޮކް ހިސާބުތަކުގައި ހިަމަނއިގެން ހިސާބުތައް 

ގެ މުދާ ހަުރމުދަލުގެ ރަިޖސްޓަރީއަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ހޯދޭ ދައުލަތު
އަރުވައިގެން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބުަތއް ބަލަހައްޓަންވީ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވާނެއެވެ. 00.13ގޮތް މި ގަވާއިދުގެ 
 

ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެން 
ހުރިކަން ޔަގީންކޮށް 

 ހުއްދަދިނުން 

މަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިްނ ނުވަތަ އެއްޗެްއ ގަތުމުެގ ކުރިން އެކަމަށް ބޭނުންާވ ފައިާސ    ޚިދު  01.67
ޚަރަދުކުރެވޭވަރަށް ބާކީގައި ހުރިކަމަށް ބަޖެޓް  ،އެ އޮފީހުގެ ފާސްވެފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި

 ސެކްޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ވެރިޔަކު ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަްލ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރު ސޮއިކުރުމުން 
 މެނުވީ އެއްވެްސ އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އޯަޑރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 
އޯޑަރުފޯމު 

 ތައްޔާރުކުރުން 
ގަންނަން ބޭނުންާވ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުެގ  )ހ(  01.63

ސަރު ނުވަތަ )ތިނެއް( ކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފި 3އަސްލާއި 
ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތަށް  ،އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް އޯޑަރުފޯމުެގ އަސްލު
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)ތިނެއް( ކޮޕީގެ ތެރެއިން ެއއްކޮޕީ، އެ ތަކެިތ  3ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި ސޮއިކުިރ 
މުދާ ެގންނައިުރ  ،ގަތުމުގެ ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަނެްއ ކޮޕީ

ޑަރުކުރި ތަކެތިތޯ ބެލުމަށް ސްޓޮކް ަބލަހައްޓާ ފަރާތަށް އައިސްފައިވަނީ އޯ
ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަނެްއ ކޮޕީ، ހިސާުބ ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަްށ ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

 ގައި ވާނެއެވެ.MG/PC02 މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ަނމޫނާ މި ގަވާއިދުގެ 
 

ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯުމތައް ޗާޕުކޮށް ފޮތް މި މާއްދާގެ ) )ށ(  
ހަދާފައި ބަހައްޓަންވާނީ، ހުރިހާ ފޯމެއްގައި ތަރުތީބުން ީސރިއަލް ނަންބަުރ 

)ތިނެއް( ކޮޕީގައި  3ޖަހާފައެވެ. ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖެހުމުގައި އަސްލާއި 
 އޮންނަންވާނީ އެއްނަންބަރެކެވެ.

 
އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުމުން އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން )ސްޓޮކް  )ހ(  01.61 ންމުދާ ބަލައިގަތު

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން( ތަކެތިގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެިތ ހަމައަްށ ހުރިތޯ 
ބަލައި، އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވާނަމަ، އެކަްނ އެނގޭޭނގޮތަށް ނޯޓުކޮށް، 

ތަކެތި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު  ކަމުނުދާ ،ފެންވަރުދެރަ
ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ 

ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިެޔ ، އެކަންވެސް އެނގޭނޭގޮތަށް
ވަތަ ފެންވަރުދެރަ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނެތްަނމަ، ނު 

ކަމުނުދާ ތަކެތި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިާވ ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ނުވަަތ 
މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ތަކެތި ނެތްނަމަ، ތަކެތި ހަަމއަށް ލިބުނުކަމަށް 
ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުިރ ފޯމުގަިއ ލިޔެ ތަކެއްާޗ ަހވާލުވާ ފަރާތުން 

 ވާނެއެވެ.ސޮއިކުރަން
 

އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ބަލައިގަންނައިުރ އެ ތަކެތީެގ ތެރޭގައި ކަމުނުދާ  )ށ(  
 ،ނުވަތަ އޯޑަރުކުރި ފެންވަރަށްވުރެ ދެރަ ތަކެތި ހުރިކަްނ ވަގުތުްނ ފާހަގަކުރެވުނުނަމަ

އޮފީހުން ހަވާލުވާންވާނީ ރަނގަޅަށް ހުރި ތަކެއްޗާއެވެ. ބަލައިނުގަނެވޭ ތަކެތި 
 އެ އަދަދަށް ރަނގަޅު ތަކެތި ގެނުވަންވާނެއެވެ. ،ނބުރާ ފޮނުވާލުމަށްފަހުއަ
 

 މަހަކަށް  3ކޮންމެ 
 މުދާ ހޯދުން

ވަަނ ނަންބަރުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ތަކެތި ޯހދާއިރު، އެއްފަހަރާ ތަކެތި  01.15މި ގަވާއިދުގެ   01.61
)ތިނެއް(  3ނަވެގެްނ އެ ތަކެިތ އެތަނަކަށް ހޯދަންވާނީ އަހަރުދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ގި

ވަނަ ނަންބަރުެގ )ހ( ެގ  01.76މަސްދުވަހަށް ބޭނުންާވ މިންވަރަށް، ނުވަތަ ިމ ގަވާއިދުގެ 
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 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތުގައި ބަހައްޓަްނޖެހޭ ތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭ ިމންވަރަކަށެވެ.  7
 

މުދާ ގަތުމުގައި 
 ހޯދަންޖެހޭ ވޮރަންޓީ

މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓްފަދަ އަގުބޮޑު ތަކެތި ހޯދަންވާނީ، ވޮރަންޓީ ނުވަތަ ގަރަންޓީދޭ   01.66
އަދި އެ ބާވަތުގެ މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ މުދާ އާންމުކޮށް 

ުނވަތަ އުނިކަމެްއ ހުރިނަމަ،  ވިއްކައިހަދާ ތަނަކުންނެވެ. ހޯދާ ތަކެތީގައި، އުފެއްދުމުގެ ގޯހެއް 
މުދާ ގެނެސްދިން ފަރާތުން ނުވަތަ މުދާ އުފެއްދި ފަރާތުން ނުވަތަ މުދާ ފޮނުވައިދިްނ 
ފަރާތުން އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުދަލަކަށް ދީފައިވާ ވޮރަންޓީ ނުވަތަ 

އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް  ގަރަންޓީގެ މުއްދަތުގައި، ވޮރަންޓީ ނުވަތަ ގަރަންޓީ ދިނުމުަގއި
 އެކަމެއްވެސް ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 
 އެޑްވާންސަށް 
 ފައިސާ ދިނުން

ތަކެތި ގަތުމުގެ ( ކޮންސަލްޓެންސީ ފިޔަވައި)މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޚިދުމަތުގެ އަގާއި  )ހ(  01.62
ަވނަ ނަންބަރުގައިާވ  6ގެ  0ިމ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  ،ބީލަމުގެ ުޖމުލަ އަގު

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އެޑްވާންސަްށ  ،ވުރެ ބޮުޑނަމަމިންގަނޑަށް
އަދި މިފަދައިން އެޑްވާްނސަށް ފައިާސ ދޫކުރެވޭނީ އެންެމ . ފައިސާ ދެވިދާނެއެވެ

 .ފަހަރަކުއެވެ
  

ނުވަތަ ތަކެތި ( ކޮންސަލްޓެންސީ ފިޔަވައި)މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް  . 0   
( ސާޅީސް ފަހެއް) 11ހަވާލުވާތާ ، ލުވާ ފަރާތުންފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަވާ

، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ

އަށްވުރެ ބޮޑުނުާވ އަދަދަކަށް ( ފަނަރަ އިްނސައްތަ) %15ޖުމުަލ އަގުެގ 
 ؛ފައިސާ ދޫކުރުން

 
 ހުށަހަޅާ ންދެންހަމަވަ އަދަދު ފައިސާގެ ދެވޭ ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ . 7   

 މަދުނުވާނޭހެން  ނިސްބަތަށްވުރެ ދެވިފައިވާ ފައިސާ އެޑްވާންސް  ،ބިލުތަކުން
 .ކެނޑުން

އަށްވުރެ އިތުރަށް ( ފަނަރަ އިންސައްތަ ) 01%މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ާސ އެ ހާލަތުގައި އެްޑވާންސަށް ފައި، އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ

 .މިނިސްޓަރުގެ ހުއްަދޔާއެކުގައެވެ، މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި، ދޫކުރެވޭނީ
 

އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިގެން ނޫނީ ލިބެންނެތް މުދަލާއި ޚިދުަމތް ހޯދަންވާނީ އެ  )ނ(  
ގެ    0ޖަދުވަލު ، ނަމަވެސް. އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ



167 
 

، ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންވަރަށްވުރެ ފައިސާެގ އަދަދު ބޮޑުނަމަ ވަނަ  7

އެކަމަށްޓަކައި ިމިނސްޓަރުގެ ހުއްދަ ، މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަުކން ހުށަހަޅައި
 .ހޯދަންވާނެއެވެ

 
 ތަކެތި ނުވަތަ ފަރާތަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ފަރާތަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތް )ރ(  

 އެޑްވާްނސް  އެ ފަރާތަކުން އެ ،ދޭނަމަ ފައިސާ އެޑްވާންސް ރާތަށްފަ ފޯރުވައިދޭ
 ހޯދާ  މިގޮތަށް. ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ ގެރެންޓީއެއް ޕޭމަންޓް އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓާ

 ނުވަތަ  ބޭންކަކުން ޤަބޫލުކުރާ ސަރުކާރުން ،ވާންެޖހޭނީ ގެރެންޓީ  ޕޭމަންޓް އެޑްވާންސް 
 .ގެރެންޓީއަކަށެވެ ދޫކޮށްފައިވާ ކަށްއެކަމަ އެ އިންސްޓިއުޓަކުން ފައިނޭންޝަލް

 
ރިޓެންޝަން ފައިސާ 
އަގުން އުނިކުރުމާއި، 
އެ ފައިސާ އަނބުރާ 

 ދޫކުރުން

         ބާބުގެ މި ،އަގު މަސައްކަތުގެ ކުރުވާ ،ފިޔަވައި ހޯދުން ތަކެތި ޚިދުމަތާއި )ހ(  01.62
 ގައިތިރީ ،ޮބޑުވާނަމަ މިންގަނޑަށްވުރެ ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ  2 ގެ 0 ޖަދުވަލު

 އަނބުރާ ފައިސާ އެ  ،އުނިކޮށް ފައިސާ ރިޓެންޝަން މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

( ިއންސައްތަ ފަހެއް) 1% އަގުގެ  ޖުމުލަ  ބިލުގެ ،ބިލަކުން ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ  .0   
 ؛ކެނޑުން

 ފައިސާ  ރިޓެންޝަން ގޮތަށް ަނންބަރުގައިވާ ަވނަ 0 ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި  .7   
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ،މަތިން ގޮތުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ،ނޑުމަށްފަހުކެ

 .ދޫކުރުން އަނބުރާ ފައިސާ ގޮތަށް
 ަވނަ 2 ގެ 0 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި  ،އަގު ޖުމުލަ  ބީލަމުގެ  7.0    

( ހަެއއް) 6 ނިމޭތާ މަސައްކަތް ،ަހމަޔަށް މިންގަނޑާ ނަންބަރުގައިވާ
 .ދިނުން އަނބުރާ މަސްދުވަސްވުމުން 

 ަވނަ 5 ގެ 0 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި  ،އަގު ޖުމުލަ  ބީލަމުގެ  7.7    
( ާބރަ) 07 ނިމޭތާ މަސައްކަތް ،ަހމަޔަށް މިންގަނޑާ ނަންބަރުގައިވާ
 .ދިނުން އަނބުރާ ުވމުން މަސްދުވަސް

 ،ނަމަެވސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި 7.7 މާއްދާގެ މި  7.3    
 ،ހުށަހަޅައިފިަނމަ ސެކިއުރިޓީއެއް އަދަދަށްވާ ފައިސާގެ ރިޓެންޝަން

 ފައިސާ ރިޓެންޝަން ،ކުރިން މުއްދަތުގެ ބަޔާންކުރި އިސްވެ
 .ދޫކުރުން

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތައް ނިންުމމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިާވ  )ށ(  
އް ކޮންޓްރެކްޓަރ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްދަތު( ގަިއ އެކަމަކަށް ދިމާާވ މައްސަަލތަ
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ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ ބަހައްޓަން ކަޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު 
ހަމަވުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ދޭންވާނީ އެހާތަނަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެްއ 

 ރަނގަޅުކުރުމުންނެވެ.
 

ނިމޭ މަސައްކަތަށް   
 އަގު ދިނުން

ވަނަ  2ގެ  0ޚިދުމަތުގެ އަގު މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ )ހ(  01.65
ނަންބަރުގައިވާ މިންގަނޑާ ދެމެދުެގ މަސައްކަތެްއ ކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 
ހޯދާނަމަ، ނުވަަތ ނެޝަނަލް ޓެްނޑަރ ބޯޑަްށ ހުށަހަޅައިގެްނ ނިްނމާ މި އަދަދަށްވުރެ 

ނުވަތަ ޚިދުމަތަކުން ނިމުުނ  މަތީ އަގެއްގެ ކަމެއްކަމުގައިވިޔަްސ އެ ަމސައްކަތަކުން
ބައެއްގެ އަގު ހޯދުމަށް ވަކިވަިކ ބިލު ހުށަހެުޅމުން، އެަކމެއް ކުަރމުންދާގޮތް ބެލުާމ 
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިންޖިނޭރަުކ ނުވަތަ ޮކންސަލްޓަންޓަކު ނުވަަތ ެއ މަސައްކަތެްއ 

ށް ސޮއިކުރުމުްނ ސުޕަވައިޒްކުރުމާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތުން، އެކަމެއްކޮށް ނިމިފައިވާަކމަ
 އެ ބިލެއްގެ ފައިސާ ދެވިދާނެއެވެ.

 
ވަނަ  5ގެ  0މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

ނަންބަރުގައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތީގެ އަގަކަށް މަސައްކަތެއް ނުަވތަ ޚިދުމަތެއްނަމަ، 
މުުނ ބައެއްގެ އަުގ ހޯދުމަށް ވަކިވަިކ އެ މަސައްކަތަކުްނ ނުވަތަ ެއ ޚިދުމަތަކުން ނި 

ބިލު ހުށަހެޅުމުްނ އަގު ދެވޭނީ ޮކންސަލްޓަންޓް ރިޕޯޓެއް )އިންޓަރިމް ސެޓްފިކެޓް( 
 ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން އަގުދެވޭީނ ެއ ބިލެއްގެ ޖުމުަލ  )ނ(  

އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި، ރިޓެންޝަނަށް ނިސްބަތުންޖެހޭ އަދަދު އަގުގެ ތެރެއިން 
އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި މިނޫްނ ފައިސާއެއްވެްސ އުިނކުރަންޖެހޭނެކަމަްށ 
އެގްރީމެންޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، ބިލުގެ ފައިާސ ދޭންވާނީ އެފަދަ ފައިސާވެސް 

 ކަނޑާފައެވެ.
 

ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ 
 މަސައްކަތް
 ބަލައިގަތުން

ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުަމތްތަކާއި، ގަންނަ ތަކެިތ   01.21
ބަލައިގަންނަންވާނީ، އެގްރީމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަންތައް ކޮށް ނިންމުމުންނެވެ. 

އިގަނެގެން އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ވިއްކާފައިވާ ތަކެތި ބަލަ
ނުވާނެއެވެ. އެކަމެއްގެ ނުވަތަ ެއ އެއްޗެއްގެ ފެންވަރު ރަނަގުޅނޫންކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެްއ 
ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ެއ އެއްޗެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރާތަކަށް އަންގާނީއެވެ. މިަކމަްށ 

 ދައުލަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ްސ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެޭމޖަ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެން )

ހަވާލުކުރި ަމސައްކަތް 
މުއްދަތަށްވުރެ 

ލަސްވުމުން ލިބުުނ 
( ގެއްލުމުގެ އަގު

 ކަނޑައެޅުން 

ކޮންސަލްޓަްނސީ މަސައްކަތް )އެގްރިމަންޓްކޮށްގެން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަްތ  )ހ(  01.20
 ފަރާތަށް އެކަމެއް ހަވާލުކުރި ، ެއ ލަސްާވ ލަސްވުުމން ،ލަސްަވމުންދާނަމަ( ނުހިމަނައި

ެއ ކަމެްއ ހަވާލުވި ފަރާތުން ( ލިކުއިޑޭޓެްޑ ެޑމޭަޖސް)ލިބޭ ގެއްލުމުެގ އަގު 
ލަސްާވ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ،އެ ގެއްލުމުެގ އަގު ކަނޑައަޅާނީ. ދޭންޖެހޭނެއެވެ

 .ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
 

 ނަްނބަރުގައިވާ ވަނަ  2 ގެ  0 ޖަދުވަލު  ބާބުގެ މި   ،އަގު ޖުމުލަ   .0  
 އަގު  ުޖމުލަ ،ކަނޑާނީ ފައިސާ ބީލަންތަކުގައިނަމަ ދަށުގެ ނޑަށްވުރެމިންގަ
 އަދަދާއި ޖެހޭ  ގުނަކުުރމުން އާ  (ފަހެއް ުސމެއް ސުމެއް  ޕޮއިންޓް) 1.111

 .އަދަދެކެވެ  ޖެހޭ ގުނަކުރުމުން އަދަދާ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރުވާ މުއްދަތަށްވުރެ
 .ންނެވެބޭނުންކޮށްގެ ފޯމިއުލާ  އަންނަނިވި ހޯދާނީ އަދަދު މި
 (CP*0.005*LD) 

 CP (ްކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ :).ުކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގ 
 LD (ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ :) ާކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވ

 ދުވަސްތައް.
 

 ނަްނބަރުގައިވާ ވަނަ  5 ގެ  0 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި ،އަގު ޖުމުލަ   .7   
 އަގު  ުޖމުލަ ،ކަނޑާނީ އިސާފަ ބީލަންތަކުގައި މަތީގެ މިންގަނޑަށްވުރެ

 ޖެހޭ  ގުނަކުުރމުން އާ  (ފަހެއް ދޭއް ސުމެއް  ސުމެއް  ޕޮއިންޓް) 1.1171
 ޖެހޭ  ގުނަކުރުމުން އަދަދާ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރުވާ މުއްދަތަށްވުރެ އަދަދާއި

 .ބޭނުންކޮށްގެންެނވެ ފޯމިއުލާ  އަންނަނިވި ހޯދާނީ އަދަދު މި .އަދަދެކެވެ 
 
(CP*0.0025*LD) 

 
 މުޅި  ދޭންޖެހޭވަރު އަގަށް ލަސްވުމުގެ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

. ނުވާނެއެވެ ބޮޑުވެގެން އަށްވުރެ( އިންސައްތަ ފަނަރަ) 01% އަގުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ
( އިންސައްތަ ފަނަރަ) 01% އަގުގެ  ކޮންޓްރެކްޓުގެ ުމޅި  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް
 އޮތްބައި ނުކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ،ރުވެއްޖެނަމައިތު ޑެޭމޖަސް  ލިކުއިޑޭޓެޑް އަށްވުރެ

 ފަރާތުގެ  ޚިލާފުވި ކޮންޓްރެކްޓާ އަދި. ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ އަތުން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ
 ދޫނުކޮށް  ވާނަމަ ސެކިއުރިޓީއެއް ެއހެން ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ޕަރފޯމަންސް
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 ކޮންޓްރެކްޓަރ ސެކިއުރިޓީއަކުން  ހިފަހައްޓާ ،މިގޮތުން. ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ސެޓްއޮފް ޑެޭމޖަސް ލިކުއިޑޭޓެޑް ދައްކަންޖެހޭ

އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް 
 ތަކެތި ދިނުން

ބީލަމުގެ ަމސައްކަތަށް އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދެވޭނީ، ބީލަން ހުޅުވިއިުރ  )ހ(  01.27
 ންކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދެވޭގޮތަށް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދީގެން  )ށ(  

މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަަމ، މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް އަގުދޭނީ، އަުގން އުނިކުރާގޮތަށް 
 ދެވުނު ތަކެތީގެ އަގު ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.

 
ކޮންޓްރެކްޓަރަށް 
ކުރެވޭ ކުއްޔަށް ދޫ

ތަކެތީގެ ކުލި 
ކޮންޓްރެކްޓަރު އަތުން 

 ހޯދުން

މަސައްކަތްކުާރ  ،އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓް ދެވެންހުރިނަމަ )ހ(  01.23
ފަރާތަށް އެފަދަ ތަކެތި ދޭންވާނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ތަކެތި ލިބެން ހުންަނ 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި،      ކުއްޔަކަށެވެ. މިގޮތުން ދީފައިވާ ތަކެތީގެ ކުއްޔަށް 
އެ ތަކެތީގެ މަރާމާތަށް ފައިސާއެްއ ދައްކަންޖެހޭނަަމ އެކަަމށް އެފަރާތްތަކަށް 

 ގަވާއިދުން ބިލު ފޮނުވައިގެން އެ ފައިސާ ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރި މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓުގެ ކުއްޔަށް ދައްކަންޖެހޭ  )ށ(  
އި މަރާމާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލުތަކަށް މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ފައިސާ ފައިސާއާ

ނުދައްކައި އޮތްނަމަ، މަސައްކަތުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ޭދންވާނީ އެ ފައިސާ 
 ކަނޑާފައެވެ.

 
ރާއްޖޭގައި ދާއިމީ އޮފީހެއް ނުހުންނަ ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ  )ނ(  

މަސައްކަތް ނިންުމމަށްފަހު އެފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެްސ މަސައްކަތްތަކުގައި، 
ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ފައިސާއެްއ ހުރިތޯ ބަލައި، އެ ތަކެިތ 
ނުވަތަ އެ ފައިާސ ހޯދައިދިނުމުގަިއ މަސައްކަތްުކރުވި ފަރާތުން 

 އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ. 
 

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 
އަޅަންވާ 

ކާތެރިކަމުގެ ރައް
ފިޔަވަޅުތަކަށް 
ކޮންޓްރެކްޓަރު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކޮންޓްރެކްޓަރު ޒިންާމ އުފުލަންޖެހޭ ކަންަކމަްށ  )ހ(  01.21
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޚަރަދުގައި ބަދަލުދޭންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު މިގޮތުން 

ރިޓެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ބަހައްޓާފައިވާ ހަމަނުޖެިހ ކަމެއް އޮތްނަަމ، އެކަމެއް 
 ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމަޖަްއސާނީއެވެ.
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މަސައްކަތްކުރާ 
ތަކެތީގެ ފެންވަރު 
ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން 
ލިބޭ ގެއްލުމަށް 

ޖާމިނުވެ، 
 ރަނގަޅުކޮށްދިނުން

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުާރ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ  )ހ(  01.21
ސް ގޮތަކުްނ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ަހލާކުާވ އެހެންވެ

 ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ،ތަންތަނާއި
 

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުާރ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ  )ށ( 
ރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ަހލާކުާވ އެހެންވެސް ގޮތަކުްނ އިންފް

ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅުކުުރމަށް، މަސައްކަތް ކުުރވާ އޮފީހުގެ ވެރިާޔ  ،ތަންތަނާއި
އެންގުމުްނ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްަލ ޚަރަދުގައި އެ ަމސައްކަތް 

މުްނ ނުވަތަ އެކަްނ ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ. އެ އެންިގ އެންގުމަށް ޢަމަުލނުކުރު
ގަބޫލުނުކުރުމުން ސަރުކާރުްނ އެކަން ރަނަގޅުކޮށް ނިްނމުމަށްފަުހ އެކަމަށް ހިނިގ 
ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ 

 ތެރެއިން އުނިކުރަންވާނެއެވެ.
 

ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވާ 
ފަރާތްތަކާމެދު 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން

ކުރާ ކުށްތަކާއި  ންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމާ ގުޅިގެން ކޮ  01.26
ލިޔެކިޔުމަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކުރާ ކުށްތަކާއި، ނިންމުމަށް އިޙުތިރާމްނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު 

ޚިދުމަތް  ،މި ގަވާއިދުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސަްއކަތް ކުރުވުމާއި ،ފިޔަވަޅުއަޅާނީ
ތަކެތި ގަތުމުގައި އެއްބަސްާވ އެއްބަސްވުާމ ޚިލާފުވުމާ ުގޅިގެން ކަންތައްކުރަންޖެޭހ  ،ހޯދުމާއި
ވަނަ މާއްދާއަށް(  02.71ވަަނ މާއްދާއިްނ  02.02ދެވޭ އަދަބު )މި ގަވާއިދުގެ  ،ގޮތާއި

 ތުގެމަތިންނެވެ.ހިމެނޭ މާއްދާތަކުގައިވާ ގޮ
 

ދައުލަތުގެ 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި 
އިސްކަންދިނުމުގެ 

ސިޔާސަތު 
 ކަނޑައެޅުން 

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީގޮތުން ނުވަތަ އެހެނިހެްނ ގޮތަކުން ލިބިދާނެ ފައިދާއަކަށް   01.22
ދާއިރާތަކަށް  ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި، ރިޢާޔަތްކޮށް 

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިީސ ، އިސްކަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތުތަކެއް
ކަނޑައަޅާ ، މިގޮތުން. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ، ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކު

ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިނިސްޓްރީްނ އެ ސިާޔސަތުތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ 
 .  އި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެގެޒެޓުގަ
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ރިޓެންޝަން ފައިސާއާއި، ، އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި، އެ ދަރަޖަތަކަށް ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތަކާއި  ،ހުއްދަދެވޭ ދަރަޖަތަކާއި 
 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރު 

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

، ދިވެހިރުފިޔާ ހަމަނުވާ ަކމެްއ ކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ( ދެހާސް) -/2,000( ތަކެތީގެ އަގާއެކު)ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  .0

 .ވާލުވެހުރި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮިފސަރެވެޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައް ހިންގުާމ ހަ

( ތިރީސްފަހެއް ހާސް) -/35,000ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( ދެހާސް) -/2,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  .7
ދިވެހިރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުގެ ކަމެއް ކުރުމަށް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކަށް 

 .ނެއެވެހުއްދަ ދެވޭ

ފަހެއް ) -/101110111ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( ތިރީްސ ފަހެއް ހާސް) -/310111ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  .3
އެ ، ބިޑްކޮމިޓީން ނިންާމ ގޮތެއްގެ މަތިން، އެ ކަމެްއ ކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ، ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ( މިލިޔަން

 .ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ 

އެ ކަމެއް ކުރުމަށް ، ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/101110111 ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު .1
 .އެ ބޯޑުން ިންނމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ، ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި، ހުއްދަދޭނީ

 01.13ިމ ބާބުގެ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ( ފަސް ލައްކަ) -/1110111އަުގ ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުަލ  .1
 . ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ 1ގެ ( އ)ގެ 

ިމ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުެރ ބޮޑުވާނަމަ( ދޭއް ލައްކަ ފަންާސސް ހާސް) 7110111/-ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ުޖމުލަ އަުގ  .6
 .ވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެގައި( ހ)ގެ 01.62ބާބުގެ 

ރިޓެންޝަން ފައިސާ ، ދިެވހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ( ފަހެއް ލައްކަ) -/500,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުަލ އަގު  .2
ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/5,000,000އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުަލ އަގު ، އަގުން ކެނުޑމާއި

ެގ ( ހ)ގެ  10.68ިމ ބާބުގެ  ،އެ ފައިާސ އަނބުރާ ދޫކުރުމުގައްޔާއި ިނމޭ މަސައްކަތަށް އަގު ދިނުމުގައި ،ދަށްނަމަ
 .ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްނވާނެއެވެ( ހ)ގެ  10.69ވަނަ ނަންބަރާއި  7.0

މި ބާބުގެ  ،މަދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ނަ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/101110111ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު  .2
 -/101110111ައދި ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުަލ އަުގ  ،ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ަޢމަލުކޮށް 0ގެ  (ހ)ގެ  01.20

ަވނަ ަނންބަރުގައިވާ ގޮތަށް  7ެގ ( ހ)ގެ  01.20މި ބާބުގެ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( ފަހެއް މިލިޔަން)
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 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 01.62މި ބާބުގެ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( ފަހެއް މިލިއަން) -/101110111ންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު ޕްރޮކިއުމަ .5
 .ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ (ށ)ގެ  10.69، ވަނަ ނަންބަރާއި 2.2ގެ  (ހ)ގެ 
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 7ޖަދުވަލު 

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވައްތަރުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް 

 ްޓުގެ ވައްތަރުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ޕްރޮކިއުމަނ 

ވާގޮތަށް، އެކި ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެްނ ތަކެިތ ކޮށްފައިވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާން 01.71މި ގަވާއިދުެގ  .0
ހާސް( ދިވެހި  )ދެ -/2000އެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު  ގަނެވޭނީ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވޭނީ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދޭނީ،

ހާސް( ދިވެިހ  )ދެ 7111/- އާ ދެމެދުގައިވާނަމައެވެ.)ތިރީސްފަސްހާސް( ދިވެހިރުފިޔާ -/35,000 އާއި،ރުފިޔާ
ހުންަނ  ވަގުތެއްގައި އެފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބާޒާރުގައި ލިބެން ވުރެ ކުޑަ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި، އެރުފިޔާއަށް

 ހޯދިދާނެވެ. ލިބޭނަމަ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ހޮޔޮއަގަކަށް
 -/35,000ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް، އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާނީ،  01.30 މި ގަވާއިދުގެ  .7

 ކޮންޓްެރކްޓްތަކެވެ.   ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ އަގުގެ  ފަސް )ތިރީސް

ވަަނ މާއްދާެގ )ރ(  01.30 ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( އާއި، 01.73 ،ވަަނ ނަންބަރުެގ )ނ( އާއި 01.77މި ގަވާއިދުެގ  .3
 ފުރުޞަތު  ހިރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށްދިވެ ހަމައެކަނި ޓެންޑަރުގައި ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް،

)ދެ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ( ދިވެހި  -/2,500,000އެ ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ އަގު  ،ހަނިކުރެވޭނީ
 ނަމައެވެ.ބޮޑުނޫންރުފިޔާއަށްވުރެ 

ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް، އެ ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް  0ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  01.32މި ގަވާއިދުގެ  .1
ނަމަ، ޓެންޑަރަށް ހުޅުވައިލުމުެގ ބޮޑުރުފިޔާއަށްވުރެ  )ފަނަރަ މިލިއަން( ދިވެހި -/15,000,000ލަފާކުރެވިފައިވާ އަގު 

  އިޢުކުރެވިދާނެއެވެ.އެއްގައި ނުވަތަ ވެބްަސއިޓެއްގައި ޝާރުގެ މީޑިޔާދަޢުވަތު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަ
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  00ބާބު 
 ދައުލަތުގެ މުދާ 

 
ދައުލަތުގެ މުދަލަކީ ދައުލަތަށް މިލްކުވެގެންވާ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ  )ހ(  00.10 ދައުލަތުގެ މުދާ

 މީހެއްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ އުފުލޭ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލެވެ. 
 

ހައްޓާ ފަންޑު އެކައުންޓުތަކުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ދައުލަތުން ބަލަ )ށ(  
ޚަރަދުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހޯދާ އެންމެހައި ހަރުުމދަލާއި، އެހީެގ 
ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ ހަރުމުދަލާއި، އެނޫްނ ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް 

ދަލުގެ ލިބޭ އެންމެހައި ހަުރމުދަލަކީ ދައުލަތުގެ މިލްކެކެވެ. މިގޮތުްނ ހޯދާ މު
ތެރެއިން ޤާނޫނީގޮތުން ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެޭހ ކޮންެމ މުދަލެއް ޤާޫނނެއްގައި އެހެްނ 

ިމިނސްޓްރީ އޮފް ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިނުވާނަަމ ރަިޖސްޓަރީކުރަންވާނީ 
 ން ކަނޑައަާޅ އުސޫލެއްެގ މަތިންނެވެ. ސުފިނޭން
 

ދައުލަތުގެ 
ހަރުމުދާ 

 އްޓުންބެލެހެ

ދައުލަތުގެ ކެޕިޓަލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންނާއި އެހީގެގޮތުގައި ލިޭބ ހަރުމުދާ އަދި ެއނޫން   00.17
ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ މުދާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް 
 ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި 
ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެްނ ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް ފައިނޭންޝަލް 
ކޮންޓްރޯލަރ އަންގާ ހުރިހާ މުދަލެއް ދައުލަތުގެ ހަރުމުަދލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 

 ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ 
ހަރުމުދަލުގެ 
ރަޖިސްޓަރީ 
 ބެލެހެއްޓުން

ތުގެ ބަޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ އައިޓަމްތަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާ ދައުލަ )ހ(  00.13
އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި، ަމސައްކަތްތަކާއި، ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަްށ ަލފާކުރާ މުއްދަތު 
އެއްއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ވާަނަމ އެ ތަކެިތ ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްޓަރީގައި 

ގަިއ ހިެމނިފައިވާ ަނމޫާނއާ އެގޮތަށް  MG/PR01ހިމަނައިގެްނ 
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 

ގައި ހިެމނިފައިވާ ފޯމު  MG/PR02 ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާނަމަ،
 އަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

 
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުމުދާ އަދި އެނޫން  )ށ(  
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ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ހަރުމުދާ ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްޓަރީގައި 
 .ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 
ހިންނަފަދަ  ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަޅުރަށްރަށާއި، ގޮއިފާލައްބަ  )ނ(  

އެ ތަންތަނާ ގުޅިފައިހުިރ  ،ތަންތަނާއި، ކުޅިއާއި، ފަޅާއި، ފަރުފަދަ ތަންތަނާއި
މާއްދީ މުދަލުގެ ރަިޖސްޓަރީ، އެ ތަނެއް ހަވާލުވެފައިވާ ދައުލަުތގެ އޮފީހަކުން 

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުެގ  )ރ(  
ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ުމޅި ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް 

ބެލުމުެގ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ުމޅި ދަުއލަތުގެ  ސުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭން
ވަނަ ދުވަހުެގ  30ދަށުގައި ހުރި ހަރުމުދާ ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ޑިެސންބަރުމަހުގެ 

 ނިޔަލަށް އަގުކޮށް ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު ޖެހޭއަުގ ކަނޑައަޅަންާވނެެއވެ.
 

ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ިހމެޭނ ކޮންެމ މުދަލެްއގެ ތިރީގައިވާ  )ބ(  
 ށް ބެލެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮ

 
 އިންވެންޓްރީ ކޯޑު ނަންބަރު )ިމ ނަންބަރު މުދަލުގައިވެސް ަޖހަންާވނެއެވެ.(  .0   

 
މުދަލުގެ ފުރިހަމަނަމާިއ ތަފުސީލު )ބްރޭންޑް، މޮޑެްލ، ސީރިއަްލ ނަންބަރު،   .7   

ަމ މިން ނުވަތަ ބަރުދަން، މުދަލުގެ ހާލަތު،  މަރާމާތެއްކުރެވިފައިވާނަ
އެކަމެއްގެ ތަފުސީލު އަދި މިނޫންވެސް މުހިްނމު މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.(
 

 މުދާ ހުރި ތަން   .3   
 

 މުދާ ލިބުނު ތާރީޚު  .1   
 

 މުދަލުގެ އަގު )ވަކިވަކިން(  .1   
 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު )ފަހުން އަންނަ ބަދަލު އެނގޭގޮތަށް(  .6   
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ރީއަށް ނަގަިއ ހިސާުބ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ )ޅ(  
 01ބާބު އެންމެހައި ތަކެތި ހޯދައި ލިބިގަތުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާީނ ިމ ގަވާިއދުގެ 

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ކަނޑައަާޅ  ުސންނޭންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިހަރުމުދަލުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަންވާނީ  )ކ(  
 އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ. 

 
ހަރުމުދަލުގެ 

ރަޖިސްޓަރީގައި 
 ހިމެނޭ ބައިތައް

ދައުލަތު ތަންތަނުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބުތައް މި ގަވާއިދުެގ  )ހ(  00.11
ނިއިތުރާއި، އެ ތަކެއްޗަށް އަންަނ އު ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 00.17

 ބަލަށްކެނޑިގޮތް )ޑެޕްރިސިއޭޝަން( އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ބަލަށްކެނޑުމުގައި )ޑެޕްރިސިއޭޝަން( ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެްއ  )ށ(  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޝްވަރާއާއެކު މިިނސްޓަރު ކަނޑަައޅަިއ 

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަރުމުދަލުެގ  ނ()  
ގައިވާ ގޮތުގެ   MG/PR02ރަޖިސްޓަރީގައި  ހިމެނޭ ތަކެތި ބައިކުރާނީ 

 މަތިންނެވެ.
 

ލެހެއްޓުމުގައި، ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ކެޓަގަރައިޒްކުރެވިގެްނ ހިސާުބ ބެ )ރ(  
ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީެގ އެިކ ބައިތަކަށް ބައިކުރަންޖެޭހ ގޮތް ތިރީގައި 

 މިވަނީއެވެ.

ޢިމާރާތްތަކާއި، އެ ބާވަތުގެ މާއްދީ  ،: ބިންބިމާއި 10ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 
 މުދާ 

ވައިެގ ބަނދަރުތަކާއި، ، ޢިމާރާތްތަކާއި ،މި ބައިގަިއ ހިމެެނނީ، ބިންބިމާއި
ބަނދަރުތަކާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާފަދަ ނިޒާމުތަކާއި، ކަނޑުގެ 

ޕާކުތަކާއި، ބުރިޖުތަކާއި، މަގުތަްއ ފަދަ މާއްދީ މުދަލެވެ.  ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި،
މިގޮތުން ނަގާ ލިސްޓުގައި އެ އެއްޗެއް އޮތް ނުވަތަ ހުރި ތަނަކާއި، 

ޚު އުފެއްދި ނުވަތަ ލިުބނު ތާރީ އަގާއި، ބޮޑުމިނާއި، ހަދާފައިހުރި ގޮތާއި،
އެނގޭނޭގޮތަށް ތަފުސީލުކޮށް ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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މިފަދަ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ކުރެހުންތަކުގެ އަސްުލ އެ ޮއފީހެއްގައި 
ހުންނަންވާނެއެވެ. ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުންނަ ތަންތަން މީގެ ތެރެއަކު 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ފިކްސްޗަރސް އަދި ފިޓިންގްސް  ،: ފަރުނީޗަރާއި 17ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 

މޭޒު، އަލަމާރިފަދަ ތަކެއްޗާއި، ިއމާރާތުގައި  މިބައިގައި ހިމެނެީނ، ގޮނޑި،
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޕެނަލް ބޯޑު، ފަންގިފިލާ ފަންކާ، 
ފެންއަޅާ ތާނގީ، ތިޖޫރީފަދަ ހަލާކުނުކޮށް ނައްޓާލެވޭގޮތަށް ަހރުކޮށްފައި 

 . ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ

:  ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ، އިކްއިޕްމަންޓްސް،   13ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 
އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދާ އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ( (ސޮފްޓްވެއަރ އަދި އައި.ޓީ 

 ހާޑުވެއަރ

މި ބައިގައި ހިމެނެީނ، ޑީސެލިނޭޝަން ޕްާލންޓް، އިްނޖީނު، އެކިކަހަލަ 
ސޮފްޓްވެއަރ، ަސއިންޓިފިކް އިކްއިޕްމަންޓް، ކޮމްޕިއުޓަރ ާހޑްވެއަރއާއި 

ދޮންނަ މެޝިނު، ފެންމޯޓަރ، އުނދުން،  ،އިކްއިޕްމަންޓް، އައިސް އަަލމާރި
ފޯނު، ވޯކީޓޯކީ ސެޓް، ރޭޑިއޯޓެލެފޯން ސެޓް، ޓީވީ، ލަވަޖަހާ ސެޓް، 

ބައިންޑިންގ މެޝިން، ، އެއަރކޮންޑިޝަން، ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން، ޕްރިންޓަރ
ތަ ޗެކުކުރާ މެޝިން، ޝްރެޑަރ، ލެމިނޭޓިންގ މެޝިން، ފައިސާ ގުާނ ނުވަ

 ކެމެރާފަދަ ތަކެއްޗެވެ. 

 : ދުއްވާ ތަކެތި  11ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ، މި ބައިގައި ހިމެނެީނ، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި
ވައިގައި ދުއްވާ ބޯޓުފަހަރެވެ. ކަފު ޖަހައިގެން ދަާމ  ،އުޅަނދުފަހަރާއި

ޖަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ތަކެތިވެސް  ތަކެއްޗާއި، ޓްރެކްޓަރުގައި
 މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 

: މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅޭ ޓޫލްސް،  10ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 
 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް، އަދި އެޕަރޭޓަސް 

އިންޖީނާިއ މެޝިން ހެދުމުގެ މަަސއްކަތުގައި  ،މި ބައިގައި ހިމެނެނީ
ދަ ތަންތާނގައި ބޭނުންކުރާ ޓޫލްސްއާއި، ބޭނުންކުރާ ޓޫލްސްއާއި، ލެބޯޓަރީފަ

 އެހެނިހެން ަމސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކެވެ. 
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 : ކޮޕީރައިޓްސް އަދި ޕޭޓަންޓްސް  16ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 
ކޮޕީރައިޓްސްއާއި،  ދައުލަތަށް ހޯދާފައިވާ، މި ބައިގައި ިހމެނެނީ
އިަސންސާއި މިނޫންވެްސ މިބާވަތުގެ އަދި ލަ ،ޕޭޓަންޓްސްއާއި، ޓްރޭޑްމާކް

 މުދަލުގެ ތަފުސީލެވެ. 

 : އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި  12ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 

މި ބައިގަިއ ހިމެެނނީ، ދައުލަތުގެ މިލްކުގެގޮތުގަިއ ހިމެޭނ އެންމެހަިއ 
އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ެއ ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންަނ  ،އާސާރީ

 ޚީ ތަކެއްޗެވެ. އާސާރީ އަދި ތާރީ

: ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަފަދަ  12ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 
ފަރުފަދަ ތަންތަން، އަދި އެތަންތަނާއި އެނޫން  ފަޅާއި  ކުޅިއާއި ،ތަންތަނާއި

 ތަންތަނުގައި ހުންނަ ދިރޭމުދާ 

މި ބައިގައި ހިމެެނނީ، ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ބިންބިމާއި، ރާއްޭޖގެ ހުރިާހ 
ަފޅުތެރޭގައި  ،ށްރަށާއި ހުރާގަނޑާއި ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަފަދަ ތަންތަނާއިފަޅުރަ

ރަށްރަށާ ވަކިްނ ، ހުންނަ ފިނޮޅުތަކާއި، ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ުކޅިތަކާއި
ހުންނަ ފަރުތަކާއި ފަޅުތަކާއި، މިފަދަ ތަންތަނުގައި ހުންނަ ރުއްގަސްފަދަ 

 ދިރޭމުދަލެވެ.
 

ހުންނަ ހަރުމުދާ ަހމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަުކ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި )ބ(  
އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އުޫސލެއްގެ މަތިން ، އެއްފަހަރު

ޗެކުކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ޗެކުކުރާއިރު، ތަކެިތ ގިނަދުވަހަށް 
 ފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް

 
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެހުިރ  )ޅ(  

މުވައްޒަފަކާއި ޗެކުކުރި ބަޔަކު ހަރުމުދާ ޗެކުކުރިކަމުެގ ލިޔުމެއްގަިއ 
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ޗެކުކުރިއިރު އުނިއިތުރެއްވާނަމަ އެކަާމމެދު ނިންިމ ގޮްތ 

ންކޮށް އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ ބަޔާ
 އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހިލޭ ލިބޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  )ހ(  00.11ހިލޭ ލިބޭ 
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ތަކެއްޗާމެދު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  00.11ގެ ހިމަނަންޖެޭހ ތަކެތި ިމ ގަވާއިދު
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ިހމަނަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހިލޭ ލިބޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ(  

މި ގަވާއިދުެގ  ،ގޮތުގެމަތިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ިހމަނަންުނޖެހޭ ތަކެތި
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ސްޓޮްކ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނައިގެްނ  00.71

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ވިއްކުމަށް 
ޗާޕުކުރާ 

 ތަކެއްޗާއި 
 ހިލޭ ލިބޭ ތަކެތި 

 ނައްތާލުން

ވާ ނުވަތަ ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ވިއްކުމަށްޓަކައި ޗާޕުކޮށްފައި )ހ(  00.16
ހިލޭ ލިބިފައިވާ ފޮތްތަކާއި، އެނޫްނ ބާވަތުގެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ވަިކ 
މުއްދަތެއްގައި ވިއްކުމަށްފަހު ބާކީވެގެން ނުވަތަ ނުވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅުމުެގ 
ސަބަބުން ނުވަތަ އެެހން ގޮތަކުންަނމަވެްސ ނައްތާލަްނ ބޭނުންވާ ތަކެިތ 

ހުރި ތަކެތީގެ އަދަދު  ،ކެތީގެ ސްޓޮކް، ފޮތުން ދައްކާ އަދަދާއިއެ ތަ ،ނައްތާލެވޭނީ
ދިމާވޭތޯ ބަލައި ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ޗެކުކުރި 
މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް، އެ ލިޔުްނ ޞައްޙަކަމަށް މާީލޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކުރުމުްނ 

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތަކެތި ނައްތާލެވޭނީ، އެ އޮފީހަކުން    )ށ(  
އަށް ލިެޔ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސްއެ އެއްޗެއް ނައްތާުލމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ 

 ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމުންނެވެ.
 

ތިން ނައްތާލުމަށް ހުއްދަ ލިބޭ ތަކެތި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަ )ނ(  
ނައްތާލުމަށްފަހު، ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުުޅނު ދެ މުވައްޒަފަކާިއ 
މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކު އެމީުހންގެ ހާޒިރުގަިއ 

 ވެ.އެތަކެތި ނައްތާލި ގޮތް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެ
 

ދައުލަތުގެ މުދާ 
ދިނުމާއި، 
ވިއްކުމާއި، 

ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، 
ދޫކޮށްލުމާއި، 

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ދޭންވާނީ، ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނީ، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ،  )ހ(  00.12
މި ، ދޫކޮށްލަންވާނީ، ނުވަތަ ރަހުނުކުރަންވާނީ، ނުވަތަ ނައްތާލަންވާނީ ނުވަތަ
ހަދާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  އި މި ގަވައިދުގެ ދަށުންގަވައިދާ

އެރުވުމުްނ  މިކަންކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ރައީުސލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. މިކަންކަްނ ކުރަންވާނީ، 
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ށުން ކަނޑައަާޅ މާލީޒިްނމާދާރު އޮފީހެއްގައި ހުންނަ މި ގަވައިދުގެ ދަ ކޮންމެ ރަހުނުކުރުން
  .ވެރިޔާއެވެ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ބާވަތުގެ ކަމެއް ނިްނމަންވާނީ ިމިނސްޓަރު އަންގާ  )ށ(  

ގޮތެއްގެމަތިން އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއެވެ. އަދި މިކަން ނިންމި ގޮްތ 
 ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ.

 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކަންކަން ކުުރމަށް މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާ މި މާއްދާ )ނ(  

 ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 

ދިނުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާުލމަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ ނުވަަތ ދޫކޮށްލުމަށް   .0   
 ތަފުސީލު. ނުވަތަ ރަހުނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ފުރިހަމަ

 
 މުދާ ހުރި ތަނަކާއި، މުދާ ބެލެހެއްޓެމުންދާ ގޮތް.  .7   

 
 މުދަލުގެ ފުރިހަމަ އަގު.  .3   

 
 މިކަންކަން ކުރުމަށް ބޭުނންވާ ސަބަބު.  .1   

 
މިކަންކަން ކުުރމުގައި، ދައުލަތަށް މަންފާއެއް ނުވަަތ ގެއްލުމެއް   .1   

 ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަނަމަ އެަކމެއް.
 

ގެ މުދަލެއް )ބިންބިމާއި ރަށްރަށްވެސް ިހމެޭނ ގޮތަށް( ދޭންވާނީ، ނުވަަތ ދައުލަތު )ރ(  
ގައިވާ  01ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ބާބު  ،ވިއްކާލަންވާނީ

ގޮތުގެމަތިން ކުރިމަތިލާން އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ތިންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގެމަ

އަށް ލިޔެ ހުއްދަ ލިބިގެްނ ިމ މުޢާމަލާތް ހިންާގ ފަާރތަކަށް ފެންނަ ފިނޭންސް
 އިތުރު ބައިތަކެއް ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.

 
 

  ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ ،ފިޔަވައި ކައުންސިލްތައް ،ނަމުގައި ދައުލަތުގެ (ހ) 1-11.07ދައުލަތުގެ 
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އޮފީސްތަކުން މާލީ 
ކަންކަމުގައި 
 ލުއިދިނުން

 އެއްވެސް  ،ަނމަެވސް ނުސީދާގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތުން ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތަކާ
 ދިނުމަށް ނުވަތަ ،ދޭންވާނީ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުވަތަ ލުޔެއް

 މިނިސްޓަރަށް އޮފީހަކުން ދައުލަތުގެ ގުޅުންހުރި މަކާއެކަ ،އެއްބަސްވާންވާނީ
 ހުއްދަ ރައީސުްލޖުމްިރއްޔާގެ މަތިން ލަފާގެ މިނިސްޓަރުގެ ،ހުށަހެޅުމުން
 .ލިބިގެންނެވެ

ކައުންސިލްތަކުން 
މާލީ ކަންަކމުގައި 

 ލުއިދިނުން

ން ނުވަަތ ކައުންސިލްތަކުގެ ނަމުގަިއ ހިންާގ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅިގެން، ސީދާގޮތު (ހ) 11.07-2
ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެްސ އެއްވެސް ލުޔެއް ނުވަަތ މަންފާއެއް ޭދންވާނީ، އެކަާމ 
ގުޅޭ ކައުންސިލެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެކަން ެއ ކައުންސިލަކަށް 
ހުށަހެޅުމުން، އެފަދަ ލުޔެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ އެހީއެއް ނުވަތަ 

 ކުްނ ފާސްކުރާ ގޮތެއްގެ މަީތންނެވެ.ސަބްސިޑީއެއް ދިނުމަށް ެއ ކައުންސިލަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ލުޔެއް މީހަކަށް ުނވަތަ ފަރާތަކަށް  )ށ(  

ދޭންވާނީ، ނުވަތަ ދިނުމަށް އެއްބަސްވާންވާނީ، އެ މީހަކަށް ނުވަަތ އެ ފަރާތަކަށް 
ދަ ލުޔެއް ނުވަތަ ލިބޭ ގެއްލުމެއްގައި ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ ދަތި ހާލަތެއްގައި، އެފަ

މަންފާއެއް ދިނުމަކީ، އެ ަކމުގައި ިއޖުތިމާޢީ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ ަކމެްއ 
ކަމުގައި ނުވަތަ ޢަދުލުވެރި ކަމެއް ކަމުގައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދުގެ އެކަށީގެންވާ 
ނިސްބަތެއްގެ ބައެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެޭނ ކަމެްއ ކަމަށް ކައުްނސިލަށް ފެންަނ 

 ވެ.ހާލަތްތަކުގައެ
 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެއްވެްސ ލުޔެއް ނުވަތަ މަންާފއެއް ދީފިނަމަ )ނ(  

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްްޓރީއަށް ލިޔުމުްނ  31 ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުދާ 
 އެއްފަރާތުން 

އަނެއް ފަރާތަށް 
ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ 

 ބަދަލުކުރުން 

ލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދާ ދައުލަތުގެ އެހެން ދައު  00.12
އޮފީހަކަށް ދޫކޮށްލެވޭނީ ނުވަތަ ވިއްކައިލެވޭނީ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭނީ ކަމާބެހޭ 

ދަ ެގ ހުއްިމނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސްޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން 
ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ. މިގޮތުން ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ދޫކޮށްަލން ހުށަހަޅާ މުދަލާއި، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ބަދަލުގައި ލިބޭ މުދަލުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު )އަގު، މުދާ ހުރި ާހލަތު( 
 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފިނޭންސް

 
 

ދައުލަތުގެ މުދާ 
 އްސުން ލާޖެ

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުންަނ ދައުލަތުގެ ުމދާ އެހެްނ ފަރާތެއްގެ   00.15
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން އެކަމެއް ކުރަްނ  ،މުދަލަކާ ލާޖެއްސޭީނ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭނީ

ށަހަަޅއި          ެއ އަށް ހުމިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސްބޭނުންވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު 



183 
 

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުްނ ލިބިގެންނެވެ.
 

ދައުލަތުގެ 
އޮފީސްތަކުގެ މުދާ 

ބޭރަށް 
ގެންދިޔުމާއި 

 ގެނައުން

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންަނ ދައުލަތުގެ މުދަލެްއ ެއ އޮފީހެއްގެ  )ހ(  00.01
ށް ނުވަަތ މަާރމާތުކުރުމަށް އޮފީހުްނ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އެހެްނ އޮފީހެއްެގ ބޭނުމަކަ

ބޭރަށް ގެންދަންވާނީ، އެ އޮފީހެއްގެ  މާީލޒިންމާދާރުެވރިޔާ ނުވަތަ 
މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ެއ އޮފީހެއްގެ އިސް މުވައްަޒފެއްގެ ހުއްދަ 

ގެންާދ          ،ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިގޮތުްނ ގެންދާ މުާދ ގެންދިޔުމުގެ ުކރިން
އެ މުދަލެއް  ،ެއ މުދަލެއް ެގންދާ ތަނަކާއި، ހަވާލުާވ މީހަކާއި ،ކާއިއެ މުދަލަ

އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތު އެކަމަްށ  ،ގެންދާއިރު ހުރިގޮތާއި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޮތެއް )އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް މުދާގެންދާ ފޮތް( ގައި 

ނބުރާ ގެނައުމުން ގެނައިކަން އެ ލިޔަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ގެންދާ ތަކެތި އަ
 ފޮތުގައި ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން އޮފީހެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުންަނ  )ށ(  

މުދަލެއް ދޫކުރަންވާނީ، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން ލިޔުމެއް ފޮނުވުމުންނެވެ. ެއ 
ކާއި އަނބުރާ ގެންނާނެ ތާރީޚު އެނގެން ލިޔުމުގައި   އެ އެއްޗެއް ގެންދާ ބޭނުމަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ދޫކުރި ތަކެތި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުެގ  )ނ(  
ތެރޭގައި އަނބުރާ ނުލިބިއްޖެަނމަ، ތަކެތި ގެންދިޔަ ފަރާތަށް ލިުޔމުން ެއ ތަކެތި 

ވެ. މިގޮތުން ލިޔުމުްނ އެންގުމުންވެްސ     އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެ
ިމނިސްޓްރީ އޮފް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެ މައްސަލަ ،  އެ ތަކެތި ނުލިބިއްޖެނަމަ

 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފިނޭންސް
 

ރު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދޫކުރެވޭ މުދާ އަނބުރާ ލިބޭއިރު، އިތު )ރ(  
ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ބަލާއިރު އެއްވެސް 

ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން އެ މަްއަސލައަށް ހައްލެއް  ،ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ
ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހައްލެްއ ނުހޯދިއްޖެނަަމ ެއ 

އަށް ހުށަހަޅައިގެްނ މިިނސްޓްރީްނ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްމައްސަލައެްއ 
 ނިންމަންވާނެއެވެ.
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ވަކި 
މުވައްޒަފެއްގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި 
 ހުންނަ މުދާ 

އޮފީހުގެ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އެއްޗެއް ވަިކ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި   00.00
އެއްޗެއް ރައްކާތެރިަކމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ބަހައްޓަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކު ެއ 

ޒިންމާވާނެަކމަށް ސޮއިކުރުވާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އެ މުވައްޒަަފކު މަސައްކަތްކުރުމަށް 
 ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ 

ތަންތަނުގައި 
ހުންނަ ރުއްގަހުން 
 ލިބޭ ތަކެއްޗާމެދު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މީހުން ބައިތިއްބުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ގޯތިތެރޭގައި  )ހ(  00.07
ހުންނަ ރުއްގަހުްނ ލިބޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރާނީ ެއ ތަނެއްގައި މީުހން ތިބޭއިރު ެއ 

 ތަނެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ބޭނުންތަކަށެވެ.
 

އެެހން ތަންތަނުގަިއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ ތަންތަން ފިޔަވައި، ދައުލަތުގެ )ށ( 
ހުންނަ ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރާނީ، އެ ތަނެއްގެ ސަރުދާރު ފެންވަރުން 
ފެށިގެން ދަށުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ 

 ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް އެ މުވައްޒަފުން ރުއްަގސް ބަލަހައްޓާނަމައެވެ.
 

ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތުތަކުގައި ރުއްގަސް ސާފުކޮށް  ރަސްމީގަޑި  .0   
 ބަލަހައްޓައިދީ ރުއްގަހުގެ ކުނިއުކައިދިނުން.

 
އެ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ރުއްގަސް ސާފުކޮށް ބެލެެހއްޓޭވަރު   .7   

އެ މުވައްޒަފުންގެ ައމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެހެން ފަރާތަކާ  ،ނުވާނަމަ
 ސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ހަވާލުކޮށްގެން ރުއްގަ

 
އަދި  ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންނުވާނަމަ )ނ(  

ެއ  ،އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރުއްގަސް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނަމަ
ތަކެތި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނީ ެއ އޮފީހެއްގެ ިއސްވެިރޔާ ކަނޑައަާޅ 

 ތެއްގެމަތިންނެވެ.ގޮ
 

ދައުލަތުގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުގައި 

ހުންނަ 
ގޯތިގޯއްޗާއި 
ބިންބިމުގައި 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންަނ ގޯތިގޯއްޗާއި ބިންބިމުގަިއ  )ހ(  00.03
ގެ ހުއްދަ ރުއްގަސް އިންދަންވާނީ، އެ ތަނެްއ ބަލަހައްޓާ އޮފީހެއްެގ އިްސވެރިޔާ

 ލިބިގެންނެވެ.
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންަނ ގޯތިގޯއްޗާއި ބިންބިމުގަިއ  )ށ( 

ހުންނަ ބަންޑާަރ ލަކުޑީެގ ގޮތުގައި ިހމެޭނ ރުއްގަސް ކަނޑަންާވނީ ސަރުކާރުެގ 
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ރުއްގަސް 
އިންދުމާއި 
 ކެނޑުން 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ެއ ތަންތަނުގައި ހުންނަ އެނޫްނ 
ގަސް ކަނޑަންވާނީ، ނުވަަތ ނަގަންވާނީ، ނުވަަތ ވިއްކަންވާީނ އެ އޮފީހެއްެގ ގަސް

 އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
 

ދައުލަތުގެ މުދާ 
 ބެލެހެއްޓުން

ދައުލަތުގެ މުދާ ބަހައްޓަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޅުލެވޭ ރައްކާތެރި  )ހ(  00.01
 ތަނެއްގައެވެ.

 
 ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުންނަ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި. ގުދަނެއްގައި ނުވަތަ  .0   

 
މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުްނނަ ކަބަުޑ، މޭޒު، ނުވަަތ    .7   

 އަލަމާރިފަދަ ތަޅުލެވޭ އެއްޗެއްގައި.
ގުދަންކޮށްގެން ނުބެލެހެއްޓޭފަދަ ތަކެތި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ަކނޑައަާޅ   .3   

 ގައި.ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ތަނެއް
 

ގަނެވޭ މުދާ 
ސްޓޮކްބާކީގައި 

 ހިމެނުން 

ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ގަންަނ މުދަލުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ، ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެޭހ ތަކެތި،   00.01
ސްޓޮކްބާކީއަށް ވައްދަންވާނެއެވެ. ނަމަވެްސ ވަކި މުވައްޒަފަާކ ހަާވލުކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ 

އި ނުުހންނަ އެްއޗެއް އެ މުވަްއޒަފަކާ އާްނމުކޮށް ސްޓޮކްގަ ،މަސައްކަތަކަށް ގަނެވޭ
ހަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވުމުން، ނުވަތަ ކުރެވެމުންދާ ވަިކ މަސައްކަަތކަށް ގަނެވޭ ތަކެތި އެ 

 މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވުމުްނ ފުދޭނެއެވެ.
 

ސްޓޮކް ހިސާބު 
  ،   ބެލެހެއްޓުމާއި

 ތަކެތި ދޫކުރުން 

ބޭނުންކުރުމަށް، ނުވަތަ އެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން އެއްޗެއް  އެ އޮފީހެއްގައި )ހ(  00.06
އުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ ތަނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް ޯހދާފައި ބަހައްޓާ 
ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދައި، ސްޓޮކް ބާކީކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

އްެގ ބާކީ ވަކިން އެނގޭގޮތަްށ ސްޓޮކްބާކީގެ ސްޓޮކްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެ
 ހިސާބު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ވަކި މުވައްަޒފަކާ ލިޔުމުން  )ށ(  

ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ސްޓޮކުގައި ހުންނަ އަގުބޮޑު ތަކެތި ސްޓޮކުްނ ދޫކުރަންވާނީ    
 ރިއަކު ހުއްދަ ދީގެންނެވެ.އެ އޮފީހެއްގެ ކަމާބެހޭ ވެ

 
ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވަްއޒަފަކީ، ބަޖެޓުެގ ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންޓުެގ މަސައްކަތްކުރާ  )ނ(  
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 މުވައްޒަފަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
 

ސްޓޮކަށް 
 ބޭނުންވާ 

 ތަކެތި ހޯދުން 

ކަށް ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހޯދަންވާނީ ެއ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ބޭުނންވާ އަދަދަ )ހ(  00.02
ބޭނުންވާ ިމންވަރަކަށެވެ. މިގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމުގަިއ އެިކ ސެކްޝަންތަކުން      

އެ ސެކްޝަނެއްގެ ަމސައްކަތަށް ކޮންމެހެްނ އެވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ތަކެތި 
 ހޯދުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.

 
ގެްނ ހޯދުމަށް އެދޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެތަނަކަށް ބޭނުންވެ )ށ(  

ތަކެއްޗަކީ އެތަނެއްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެ އޮފީހަކުން ހިންގަންޖެޭހ 
ތަކެތި ހޯދުމަށް ، ނުވަތަ އުފައްދަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިތޯ ބެލުމާއި

ހުއްދަދިނުމަކީ އެ ސެކްޝަނެއްގެ އިސްވެރިޔެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ތަކެތި 
 އެދޭނީ " މުދާޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު" ންނެވެ. ) ހޯދުމަށް

(MG/PC01  

 މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ ސެްކޝަނަކުން  ،މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމަކީ
އެ ނުވަތަ ވަކި މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ސްޓޮކުން 

އެއްޗެއް ނެގުމަށްޓަކައި ފުރާ ފޯމެކެވެ. ިމ ފޯުމ އޮންނަންވާީނ ައސްލާއެކު 
 ދެކޮޕީއެވެ.

 
ސްޓޮކުގައި އާންމުކޮށް ހުންނަ ތަކެތި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ މަުދވުމުން އަލުްނ  )ނ(  

  (MG/PC03). ންނެވެ" މުދާ ގަްނނަން އެދޭ ފޯމު"ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ 

 މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު 

މި ފޯމަކީ އެކިއެކި ޝެކްޝަންތަކުން ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަްށ ނުވަތަ 
ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދުމުްނ މުާދ ބޭނުންވާވަރަށް ސްޓޮކުގަިއ ނެތިއްޖެ 
ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ުމޅިްނ އައު އެއްޗެްއ ހޯދާނަަމ ލިޔަންޖެޭހ ފޯެމކެވެ. ިމ 

ދި ސޮއިކުރަންވާީނ ސްޓޮކާ ހަވާލުެވ ހުންަނ ފޯމުގައި ތަކެއްޗަށް އެ
 މުވައްޒަފެކެވެ.    މި ފޯުމ އޮންނަންވާީނ އަސްލަކާއި ކޮޕީއެކެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ސްޓޮކަށް މުދާ ގަތުަމށް އެދޭ ފޯމު  )ރ(  

ގައި ލިބުމުން، އެޭދ ތަކެއްޗަށް ހުއްދަދޭންވާނީ ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދޭަވރަށް ބަޖެޓު
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ފައިސާ ހުރިތޯ ބަލައި، ހޯދަން އެދޭ ތަކެތި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ސްޓޮކުގައި 
 މަދުވާނަމަ، ކޮްނމެހެން ބޭުނންވާވަރަށެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ބެލުމަށްފަހު މުދާ ގަތުމަްށ  )ބ(  

ނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ "މުދަލަށް ވަ 01.15އޯޑަރުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 
 ( (MG/PC02 އޯޑަރުކުރާ ފޯމު" ްނނެވެ. 

 
 ،ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް ފުރަންޖެޭހ "މުާދ ގަންނަްނ އެދޭ ފޯުމ" ފުރަންވާނީ )ޅ(  

 އަދި އެ ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާީނ ސްޓޮކާ ހަވާލުެވ ހުންަނ އިްސ މުވައްޒަފެކެވެ.
މި ފޯމު ފުރުމަށްފަހު އެ ފޯމުގެ އަސްލު ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ބަޔާ ހަވާލުކުރާނީއެވެ. 
 ސްޓޮކަށް ހޯދާ ތަކެތި ގެނައުމުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 
މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގައިވަީނ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގައިާވ މުދާތޯ   .0   

 ބެލުން.
 

 ބިފައިވާ މުދަލަކީ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ މުދާތޯ ބެލުން.ލި  .7   
 

ލިބިފައިވާ މުދަލާއެކު ބިލެއްވާނަމަ، ެއ ބިލުގައިވަނީ ލިބިފައިާވ މުދާތޯ   .3   
 ބަލައި ޗެކުކުރުން.

 
ގައިާވ ކަންތައްތައް ޗެކުކޮށް  3އަދި  ،7 ،0މި މާއްދާގެ )ޅ( ެގ   .1   

މުދަލަށް އޯޑަރުކުިރ ފޯމުގައި  ،ލައެއް ވާނަމަބެލިބެލުމުގައި އެއްވެސް މަްއސަ
ނުވަތަ މުދާ ބަލައިގަތް ނޯޓުގައި އެކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ފައިސާއާބެހޭ 

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުން.
 

މުދާ 
 ،ބަލައިގަތުމާއި

ކަމުނުދާ މުދާ 
އަނބުރާ 

ފޮނުވާލުމާއި، 
މުދަލުގެ ބަދަލު 

ތަނަކަށް މުދާ ބަލައިގަްނނަންވާީނ އޯޑަރުކުރި ގޮތާ އެއްގޮތަށް ސްޓޮކަށް ނުވަތަ އެ )ހ(  00.02
ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ޗެކުކޮށް ބަލާފައެވެ. ތަކެތި ބަލައިގަތްފަހުން ބަލައިގަނެވުނު 
ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ފެންވަރަށްވުރެ ފެންަވރުދަށް ތަކެތި 

ޯއޑަރުކުރި އެއްޗަކާ ތަފާތު އެއްޗެއް ނުވަތަ  ނުވަތަ ،ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
 2އެ ތަކެތި ވިއްކި ފަރާތަށް ލަސްވެގެން  ،ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް ވާނަމަ

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރައި ފޮނުވާލަންާވނެއެވެ. މިގޮުތން އަނބުރަިއ 
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 .ފޮނުވާލާ ތަކެތި ވިއްކި ފަރާތާ ހަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ ހޯދުން
 

އަނބުރާ ފޮނުވި ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ރަނގަުޅ ތަކެތި ައނބުރާ ހޯދައި  )ށ(  
ސްޓޮކްބާކީގައި ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. އަނބުރައި ފޮނުވި ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި 
ރަނގަޅު ތަކެތި     އެ އަދަދަށް ނުލިބޭނަމަ، އެ މުދަލަށް ފައިސާ ދައްކާނީ 

ހަކަށް ތަކެތި ލިބުނު އަަދދުގެ މައްޗަށް ެއ އޮފީ  ،ބިލު ބަދަލުކުރުވުމަށްފަހު
 އަގުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކަށެވެ.

 
ސްޓޮކުން ތަކެތި 

 ދޫކުރުން
އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ އެއްޗެްއ "މުދާ ލިބިގަތުމަްށ އެދޭ ފޯމު" ން ހުށަެހޅުމުްނ    00.05

ސްޓޮކުގައި  ،މުދަލެއް ދޫކުރުމާއި އެ ފޯމުގައިވާ މުދަލެއް ސްޓޮކުގައި ހުރިނަމަ އެ
ނެތްނަމަ އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިޔަށް 

 (MG/PC01) ގެންދަންވާނެއެވެ. 
 

ްސ ގިނަ އަދަދަކަށް ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރަންޖެޭހ ތަންތަނުން، ސްޮޓކުން އެއްވެ )ހ(  
 އެއްޗެއް ދޫކުރާނަމަ، މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯުމ ފުރިހަމަކޮށްގެން ދޫކުރުން.

 
މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުތަކުގެ އަސްލު، ސްޓޮކް ބަލަހައްާޓ މުވައްޒަފެއްެގ  )ށ(  

 ހަވާލުގައި ފައިލުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
 

ފޮނުާވ ފަރާތުގެ ހަވާލުގަިއ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެޭދ ފޯމުތަކުގެ ކޮޕީ، ެއ ފޯުމ  )ނ(  
 ފައިލުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.

 
ސްޓޮކް ރިކޯޑުތައް 

 ބެލެހެއްޓުން
ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަކެތީގެ ރިކޯޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރިކޯޑު ފޮތެއްގައި   00.71

ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަީސލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން 
  (MG/PC04) ޓަންވާނެއެވެ. ބަލަހައް

 
ސްޓޮކުގައި 

ހުންނަ ތަކެތި 
 ބެހެއްޓުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ  00.01ސްޓޮކުގައި ހުންނަ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ   00.70
 މަތިން ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެ.

 
 ދައުލަތުގެ މުދާ 

 ންކިޔުމާއި ނީލަ
ނުވަތަ ނައްތާލަންވާނީ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކާލަންވާނީ )ހ(  00.77

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ  ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން 
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 މަތިންނެވެ.  ނައްތާލުން
 

ގެ ދަށުގައިވާ، ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ، ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމު )ށ(  
 ،ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަަތ ބޭނުންކުރެވެން ނެްތ މުދާ، ީނލަމުގަިއ ވިއްކާލަންވާނީ

އެ އޮފީހެއްގެ  ،ނުވަތަ އުކާލަންވާނީ ،ނުވަތަ ނައްތާލަންވާނީ
 މާީލޒިންމާދާރުެވރިޔާ ނުވަތަ ،މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން

 މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުންނެވެ. 
(MG/PR03 ) 

 
ނީލަމުގައި ވިއްކާލާ މުދަލާއި ނައްތާލާ ނުވަތަ އުކާލާ މުދަުލގެ ރިކޯޑުތައް         )ނ(  

ންކިާޔ އެ އޮފީހެއްގައި ލިޔެ ފައިލުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ނީލަ
އެ ތަކެތި ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ  ތަކެއްޗާއި ނައްތާލާ ނުވަތަ އުކާލާ ތަކެތި،

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުނިކުރަންވާނެއެވެ.  3ލިޔުންތަކުން ލަސްވެގެން 
 

ނީލަންކިޔުނު ތަކެއްޗާއި ނައްތާިލ ނުވަތަ އުކާިލ ތަކެތީގެ ލިސްުޓ  )ރ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ދު ނޫން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރު ބަން

 އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 

 ސުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންނީލަންކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިާސ ަޖމާކުރަންވާނީ  )ބ(  
 އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

 
ކެތި ނީލަމަށް ތަ

 ،ފޮނުވުމާއި
 ނީލަންކިޔުން

ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔާނެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި،  )ހ(  00.73
 ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔަންވާނީ އެ ިނޒާުމ މެދުވެރިކޮށެވެ.

 
ތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާ ރަށްރަށުގައި ދައުލަ )ށ(  

އެ ރަށެއްގައި ނީލަންކިޔައިގެން ވިްއކާލެވިދާނެއެވެ.  ،މުދަލެއް ނީލަންކިޔާނަމަ
ނީލަްނ ބާއްާވ  ،މިގޮތަށް އެ އޮފީހަކުްނ އަމިއްލައަށް ނީލަމުގަިއ ތަކެތި ވިއްކާނަމަ

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ކުިރން އާންމުކޮްށ  2ދުވަހުގެ ސަރުކާރު ބަންދު ޫނން 
 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

 
ކޮންމެ ތަނެއްގައި ީނލަންކީކަމުގައިވިޔަްސ ނީލަންކިުޔމުގެ ހުރިާހ  )ނ(  
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މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ނީލަންކިާޔ ތަކެތީގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ. އަދި 
ނީލަމަށް ފޮނުވޭ ތަކެތީގެ ހިސާބުތައް، ތަފުސީލު އެނގޭގޮތަށް ެއ އޮފީހަކުން ލިޔެ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ކިޔުމަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނީލަން )ރ(  
ނިޒާމަކުން ގަބޫލުނުކުރާ ތަކެތި އެ އޮފީހަކުން ވިއްކާލައިގެްނ އަެގއް ލިބޭނެކަމަށް 

މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއަށް ފެންނަނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި،    
ގަންނަން އެދޭ ފަރާތެއްވޭތޯ ބަލައި، އެ އޮފީހަކުން އެ އޮފީހެއްގައި ބަހައްޓައިގެން 

 ވިއްކާލާނީއެވެ.
 

ނީލަމަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ވަކި ބައިބައިގެ ގޮތުގައި ބައި )ލޮޓް( ތަކަކަށް  )ބ(  
ބަހައިގެން ނީލަން ކިޔާ ތަކެތީގެ ހިސާބު ނެުގމަށްފަހު، އެ ބަިއ )ލޮޓް( ތަކަށް 

 ނެއެވެ.ބަދަލުގެނެސް ހަދައިގެން ނުވާ
 

ނީލަންކިޔަން ބޭނުންާވ ތަކެތި، އެ މުދާ ހުރި ތަނަކުްނ ބޭރަށް ގެންދިޔުމުެގ  )ޅ(  
ބާވަތް އަދި އިންވެންޓަރީ ކޯޑު ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް  ،ކުރިން ތަކެތީގެ އަދަދާއި

ފޮތެއްގައި ނުވަތަ ކަމާބެޭހ ފޯމުގަިއ ލިޔެ، އެ މަސައްކަްތ ުކރި މުވަްއޒަފުގެ 
މާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު އެތަކެތި ޗެކުކޮށް އިތުރުން، މާލީޒިން 

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތަކެތި ނީަލމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާނީ، ެއ 
ތަނެއްގައި ހުންަނ މާީލޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެަކމަށް މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާ 

ަމށް ފޮނުވުމަށް އެ ތަކެތި ނީލަ، ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ބަާލ ޗެކުކުރުމަށްފަހު
ނުވަތަ އެތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ނިްނމިކަމަށް މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާ 

 ސޮއިކުރުމުންނެވެ.
 

އެއްފަހަރު ނީލަންކިޔައިގެން ނުވިކޭ ތަކެތި، ދެވަނަފަހަރު ީނލަްނކިޔައިގެންވެސް  )ކ(  
ަނ މާއްދާގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ެއ ވަ 00.71ނުވިކިއްޖެނަމަ، ިމ ގަވާއިދުގެ 

 މުދަލެއް ނައްތާލާނީއެވެ.
 

 ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާ ަމސައްކަތްތަކަށް  )އ(  
ނުވަތަ ސީދާ ެއ ތަނަކުން ކުާރ އެކިއެކި ޚާއްޞަ ަމސައްކަތްތަކަށް 

ބޭނުންނުކޮށް  އްޗާއިއަލުން ބޭނުންހިފޭކަހަލަ ތަކެ ،ބޭނުންކޮށްފައިވިޔަސް



191 
 

އިތުރުވެފައި ހުންނަ ތަކެތި ލަސްނުކޮށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަންވާނެއެވެ. ތަނުގައި 
 މެޝިނަރީއާއި،، ބަހައްޓައިގެން އޭގެ ބޭނުން ފަހުން ހިފިދާނެ ތަކެއްޗާއި

ޓޫލްސް އަދި މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޭޅ އެެހނިހެން ާސމާުނ  އިކުއިޕްމަންޓާއި،
 ހިމެނެއެވެ.މީގެތެރޭގައި ނު

 
ދައުލަތުގެ މުދާ 

 ނައްތާލުން
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ދައުލަތުގެ މުދަލެއް  00.77މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  00.71

ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ އުކާލުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަކެތި، ނައްތާލުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ 
ަކމާބެހޭ ދެ މުވައްޒަފަުކ  ،ސްޓު ނަގައިއުކާލުމުގެ ކުރިްނ އެފަދަ ތަކެތީގެ ލި

އެ ތަކެތި  ،މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހުއްދަދިންކަމުގެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ، ސޮއިކޮށް
 ނައްތާލައި އުކާލެވިދާނެއެވެ.

 
ނުވަތަ އެ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ، އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ތަކެތި )ށ(  

އެ ތަކެތި ، އްޙަތަށް ގެއްލުމެއްވެދާނެ ބާވަތުގެ ތަކެތިސަބަބުން ބަޔެއްގެ އާންުމ ޞި
އެކަށީގެންވާ ، ވިއްކުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙަތަށް ވެދާނެ ގެއްލުން ބަޔާންކުރުމާެއކު

 ގޮތެއްގެމަތިން ނައްތާލެވިދާނެއެވެ.
 

ދަތުރުކުރުމަށް 
ބޭނުންކުރާ 

 އުޅަނދު

އި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިގެން ދައުލަތުގެ އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ނަމުގަ )ހ(  00.71
ވައިެގމަގުން ދުއްާވ  ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމާިއ ކަނޑާއި

 އުޅަނދުފަހަރު ހިމެނޭނެއެވެ. 
 

 ،ދައުލަތުގެ އުޅަނދުތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ ނަން )ށ(  
ޅިފައިވާނަމަ ެއ ނިޝާން ެއ ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ ވަކި ނިޝާނެއް ކަނޑައެ 

 އުޅަނދުތަކުގައި ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ދައުލަތުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން،  )ނ(  
ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެމަތިން އިންޝުއަރކުރަންވާނެއެވެ.  ސުންފިނޭން

ރޭޖުގެ ތެރޭގައި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި، އިންޝުއަރެންސް ކަވަ
އެކްސިޑެންޓުތަކާއި، ކަނޑުގަދަވެގެން ލިބޭ ގެއްުލންތަކާއި، ފަރުދަކު ނުވަތަ ބަޔަކު 
ދޭ ގެއްލުންތަކާއި، ވަގަށް ނެގުމާއި، އެ އެއްޗެއް ބާއްވާފައި ޮއއްވައި، ނުވަތަ 

 ނަންާވނެއެވެ.އުޅަނދެއް ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮއްވައި ލިބޭ ގެއްުލންތައް ހިމަ
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ދައުލަތުގެ އެންމެހަިއ އުޅަނދުފަހަރު ދައުލަތުގެ މުދަލުެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް  )ރ(  
ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ކޮްނމެ އުޅަނދަކާބެހޭގޮތުން ތިރީގައިމިާވ 

މިިނސްޓްީރ ގޮތުގެ އުސޫލެްއ ެއ ތަނަކުން އެކުލަވައިަލއި  ކަންތައްތައް ކުރާނެ
 ގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.އޮފް ފިނޭންސް

 
 .ގޮތް  ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި، ބޭނުންކުރާނެ  .0   

 
 .ގޮތް ގަރާޖުކުރާނެ ގޮތް ނުވަތަ ފައްތިޔާކުރާނެ  .7   

 
ގޮތުގެ ރިކޯޑާއި، ތެޔޮ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާއި،  އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭ  .3   

  .މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް
 

އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ކުރާ ދަތުރާއި، ކޮށްދޭ މަސައްކަތްތަކަށް   .1   
 .ގޮތް  އަގުނަގާނެ

 
ދައުލަތުގެ 

އުޅަނދުފަހަރު 
ދުއްވާ ފަރާތާއި، 

 ޒިންމާ 

ދައުލަތުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން  )ހ(  00.76
ނދެއް ދުއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ. މި ުހއްދަ ދޭންވާނީ އެއްވެސް މީހަކު އެ ުއޅަ

 އެފަދަ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޮއންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 

އެފަދަ ތަކެތި  ،ދައުލަތުގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މީހަކު )ށ(  
މުގެ ސަބަބުން ޚިލާފަށް ދުއްވު ދުއްވުމަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ގަވާއިދުތަކާ

، އުޅަނދަށް އެއްވެސް ގެއްުލމެއް ލިބިއްޖެަނމަ، އެ ގެއްުލމުގެ ޒިންާމ އުފުލަންވާނީ

 އެ އުޅަނދު ދުއްވި މީހާއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ އުޅަނދެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުން އެ އުޅަނދަކަށް ލިބޭ  )ނ(  
ސޭަނމަ އެ ބަދަލެއް ދޭންޖެހޭީނ  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިންޝުއަރެންސްއިން ހަމަުނޖެއް

 އެ އުޅަނދެއް ދުއްވި މީހާއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ މީހަުކ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެން  )ރ(  
ފަރާތަކަށް އުޅަނދު ދޫކޮށްގެން އެ އުޅަނދަކަށް އެއްެވސް ގެއްުލމެްއ 

 އެ ހަމަނުެޖއްސޭނަމަ  ރެންސްއިންއިންޝުއަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު   ،ލިބިއްޖެނަމަ
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 ދޭންޖެހޭނީ  އެ ުއޅަނދު ދޫކުރި މީހާއެވެ. ބަދަލެއް 
 

ނުވަތަ  މީހަކަށް އިހުމާލުން މީހާގެ  ދުއްވި  ބޭނުންކުރަނިކޮށް  އުޅަނދެއް ދައުލަތުގެ  )ބ(  
ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ލިބޭ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ 

 އެ ދޭންޖެހޭނީވެސް ބަދަލެއް  އެ މަުނޖެއްސޭަނމަ އިންޝުއަރެންސްއިން ހަ
 .މީހާއެވެ  އުޅަނދެއް ދުއްވި

 
ދަތުރު ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން
ދައުލަތުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، ގިނަ ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ގެންގުޭޅ  )ހ(  00.72

އުޅަނދުތަކުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް އެނގޭނެ 
 ( MG/BC15) ތަށް ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ގޮ
 

 ދަތުރުކުރި ތާރީޚު   .0   
 

 ދަތުރު ފެށި ގަޑިއާއި، ނިންމި ަގޑި   .7   
 

 ދަތުރުގެ ބޭނުން  .3   
 

 ދަތުރު ކުރުވި މުވައްޒަފުންގެ ނަމާިއ، މަޤާުމ އަދި ސޮއި   .1   
 

ތަށް ކުރި ދަތުރެއްނަމަ، ދަތުރުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ފައިާސ ލިބޭގޮ  .1   
 އެ އަގު ހޯދުމަށް ެއޅި ފިޔަވަޅު  ،އެއްބަސްވި އަގާއި

 
ދަތުރަށް ހެދި ބިލުގެ  ،ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކުރި ދަތުރެއްނަމަ  .6   

 ތަފުސީލާއި ތާރީޚު 
 

ފައިާސ ބަލައިގަތް ރަސީދުގެ ތަފުސީލާއި  ،ވަގުތުން ފައިސާ ލިބުނުނަމަ  .2   
 ޚު ތާރީ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުގަިއ      )ށ(  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  1ން  0އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ނަންބަރު 

ެއ ދަތުރެއް ކުރި ުއޅަނދު ދުއްިވ މީހާއެވެ. އަދި   ،ރެކޯޑުކުރުމުގެ ޒިންާމ އުފުލާނީ
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  2ން  1ނަންބަރު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ
އެ ުއޅަނދެއްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  ،ރެކޯޑުކުރުމުގެ ޒިްނމާ އުފުލާނީ

 ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުންނެވެ.
 

ދައުލަތުގެ 
ތަންތާނގައި 

ހުންނަ 
އުޅަނދުފަހަރު 

އިޖުތިމާޢީ 
ކަންކަމަށް 
 ބޭނުންކުރުން

ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން )ހ(  00.72
އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރާނަމަ، ބޭނުންކުރަންވާީނ ރަސްީމ އެއްވެްސ 
މަސައްކަތަކަށް ދަތިނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދައާއެކު 
އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިާހ ޚަރަދެއް އެ އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކުން 

 ގޮތަށެވެ.ދޭ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ އަގު ނަގާ ުއސޫުލ އެ އޮފީހެއްގަިއ  )ށ(  
 ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު ދައުލަތުގެ  )ނ(  

 ށްގެން ނުާވނެއެވެ.އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ައމިއްލަ ކަންަކމުގައި ބޭނުންކޮ
 

ތަކެތި ކުއްޔަށް 
ހޯދުމާއި، 

ތަންތަން ކުއްޔަށް 
 ހިފުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ އެކިއެިކ ކަންަކމާ ުގޅޭގޮތުން ކުްއޔަށް ހޯދަންޖެޭހ  )ހ(  00.75
އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް 

ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮތް ތަނަކުން ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ ތަނަކުން ،ހޯދަންވާނީ
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންާގ ތަނަކުން ލިބެންހުރިނަަމ ެއ ތަނަކުންނެވެ. 

މިފަދަ ތަންތަނުން ލިބެންހުރި އަގު، މި ޚިުދމަތް އަމިއްަލ  ،ނަމަވެސް
( މި މާއްދާގެ )ށ ،ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި އަގާ އަޅާބަލާއިރު އަގުބޮޑުވާނަމަ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ އޮފީހެއްގެ 
 މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެްއ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ  )ށ(  

ބަޔާންކުރެވިފައިވާފަދަ ތަނަކުން ކުއްޔަށް ލިބޭގޮތް ނުވެއްޖެަނމަ، ައމިއްަލ 
 ކުއްޔަށް ހިފިދާނެއެވެ.ފަރާތަކުން 

 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފާ އެއްޗެއްގެ ނުވަަތ ތަނެއްގެ ކުލީގެ  )ނ(  
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)ތިރީސް ފަސް ާހސް( ރުފިޔާ ހަަމުނވާނަމަ، މިފަދަ  101113/-ޖުމުަލ އަގު 
)ތިނެއް( ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާުބ ހޯދުމަށްފަހު  3ޚިދުމަތްދޭ މަދުވެގެން 

ތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުގައިވާ އަގުތަކަށް ބަލައި، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެފަރާތް
ދިގު މުއްދަތަކަށް އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް  ،އަގަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާނީއެވެ. ނަމަވެސް

ހިފާނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައި ބާއްވައިގެން ދަތުރުތަކެއް 
އިޢުލާނުކޮށް  ،އް ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އެފަދަ އެއްޗެ

 އަންދާސީހިސާބު ހޯދައިގެންނެވެ.
 

އުޅަނދުފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފާއިރު، އެ ތަކެތި ދުއްވާނެ ީމހުން ހޯދުމާއި،  )ރ(  
މަރާމާތުކުރުމަކީ ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަަމށް ދެފަރާތުން 

ވެ. އަދި ޚިދުމަތް ނުލިބިދާ ދުަވސްތަކަށް ކުލި އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެ
 ނުހިނގާ ގޮތަށްވެސް އެއްބަސްވެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ވަކި މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހަލާކުވުންފަދަ  )ބ(  

ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން، ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ބޭނުްނ ުނކުރެވޭ ގޮތެއް 
އްޖެނަމަ، އޭެގ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ހަމަ އެ ފެންވަރުގެ ެއއްޗެއް، އިތުރު ވެ

ޚަރަދަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެކަމަށް ދެފަރާތުން 
 އެއްބަސްވެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ތަކަށް( ކުއްޔަށް )ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަ 07ދިގު މުއްދަތަކަށް ) )ޅ(  

 00.72ހިފައިގެން އުޅޭ އުޅަނދުތަކުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ރިކޯޑު މި ގަވާއިދުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
ވާ އެއްޗެއް ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެއްގަމުގައި ދުއް )ކ(  

ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީ، އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ 
އެތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެއްބަސްާވ އެއްބަސްވުމެއްގަިއ ދެފަރާތުން 
ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އުޅަނދުތަކާއި ވެހިކަލްފަދަ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ތަކެތި 

އްޔަށް ހިފަންވާނީ، އެ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ކު
ގެންގުޅެންޖެޭހ މުއްދަތު ރަނގަޅަށް ބެުލމަށްފަހު، އެ މުއްދަތުގައި ކުއްޔަށް 
ހޭދަވާނެ ފައިސާގެ އަދަދާއި، އައު އެއްޗެއް ގަތުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ބެލުމަށްފަހު 

 ސަރުކާރަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑު ގޮތަކަށެވެ.
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ގެ އޮފީސްތަކުން ބަހަން ބޭނުންވާ ސިޓީއާއި ބިލުފަދަ ތަކެތި ބެހުމަށް ދައުލަތު )އ(  

ކާރާއި ޕިކަޕުފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެ އޮފީހަކުން ކުރާ 
މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެްނ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލަންެޖހޭ އެްއޗެއް އުފުލުމަށް 

ގައިވިޔަސް ދަތުރުފީގެ އިތުރަށް، ކުރި އެފަދަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ހިފިކަމު
 މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ފައިސާއެއް ދީގެންނުވާނެއެވެ.

 
 ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ބައިތިއްބުމަށް ކޮޓަރި، )ވ(  

 ތުގެމަތިންނެވެ.ހޮޓާފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮ 
 

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުްނ ބަިއތިއްބުމަށް   .0   
ކޮޓަރި، ހޮޓާފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި އިސްކަންދޭނީ މި މާއްދާގެ 
)ހ( ގައިވާފަދަ ތަނަކުން ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މުހިްނމު ަސބަބަކާހުރެ 

ޓާފަދަ ތަނެއްގައި މީހަކު ބަހައްޓަން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮ
އަށް ލިޔެ ހުއްދަ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ބޭނުންވާ ކޮޓަރިފަދަ ތަންތަން މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ      .7   
ނުވެއްޖެނަމަ، އަމިއްލަ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުއްޔަށް ލިބޭގޮތް  0

ފަރާތަކުން ކުއްޔަށް ހިފިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ހިފަންވާނީ 
މަދުވެގެން ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާުބ ހޯދައިގެންނެވެ. ނަމަެވސް ދިުގ 

)ބާރަ( ަމސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް(  ތަނެއް  07މުއްދަތަކަށް  )
ފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަންވާީނ އިޢުލާނުކޮށް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ، އެ

 އަންދާސީހިސާބު ހޯދައިގެން އެންެމ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށެވެ.
 

އެ އޮފީެހއްގެ ބަޖެޓުްނ  ،ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީ )މ(  
 ންނެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ޚަރަދުކުރެވެންހުރިތޯ ބަލައި 

 
މި މާއްދާގެ )މ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާ  )ފ(  

އެފަދަ ތަނެއް އިތުރު  ،ތަންތަނުގެ އެގްރީމެންޓުގެ މުއްދަތު ހަމަުވމަށްފަހު
މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާފައިހުރި ތަނުގެ 
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)ދޭއް( މަްސދުވަސް ކުރިްނ  7ތު ހަމަުވމުގެ ަލސްވެގެން  އެގްރީމެންޓުގެ މުއްދަ
އެފަދަ ތަނެއް ހޯދުމަށް   އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެންހުރިތޯ ބަލައި މި 

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 

ކުއްޔަށް ތަކެތި ހޯދުމާއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި، އަންދާސީހިސާބު  )ދ(  
އި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މަސައްކަތް ކުރުުވމާއި ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދުމަްތ ހޯދުމުގަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  01ބާބު ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 
 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 
ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ވެވޭ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ތަންތަނާއި ތަކެތި  )ތ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ބައިތައް  00.31މި ގަވާއިދުގެ  ،އެއްބަސްވުންތަކުގައި
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ 

ތަންތަނާއި ތަކެތި 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

ިމ  ،ދޫުކރަންވާނީދައުލަތުގެ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އާންމުކޮށް ކުއްޔަށް  )ހ(  00.31
ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ބީލަމުެގ އުސޫލުްނ އިޢުލާނުކޮށްގެން  01ބާބު ގަވާއިދުގެ 

ކުއްޔަށް ހިފާނެ އެންެމ އެކަށީގެންާވ ފަރާތެއް ހޯދައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ހޮޭވ 
ނީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ދޭންވާ

 ފަރާތާ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާުތ  )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ މަޢުލޫމާތު.  .0   

 
 ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު. ކުއްޔަށް ހިފާ  .7   

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު.  .3   

 
 ކުލި )މަހަކަށް(  .1   

 
 ކުލި ދައްކާނެ ގޮތް.  .1   



198 
 

 
  މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.  .6   

 
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުނުކޮށް ޖޫރިމަނާެގ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެެގްނ ނެގޭނެ   .2   

  .މިންވަރު
 

 ކުލި ރިވިއުކުރާނަމަ، ރިވިއުކުރާެނ ގޮތް.  .2   
 

ެއ ތަނުގައި އިންެވސްޓްކުރުމަށް ެއއްބަސްވާ  ،ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ ތަނެއްނަމަ  .5   
 ގޮތް.
 

  ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުދެވޭނެ ގޮތް.  .01   
 

އްކައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުދަ  .00   
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އެ ތަނެއް ނުވަތަ  އެ 

 އެއްޗެއް އަތުލެވޭނެކަން.
 

ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާެގ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަާރތުން އެ   .07   
ތަނެއް ވަކިކުރާއިރު، އެހާތަނަށް ނުދައްކާހުރި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަާނ ފައިސާ 

 ގޮތް. ހޯދާނެ
 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތް.  .03   
 

ެއކަމަކުން   ،ވަކި ބާވަތެއްގެ ަމސައްކަތެއް ކުރުމަްށ ތަނެއް ކުއްޔަްށ ދޭނަމަ  .01   
އަދި އެ މަޤުޞަދު  ،އެ މުއްދަތުގައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ މަޤުޞަދު

 ހާސިލުނުވެއްޖެަނމަ އަާޅނެ ފިޔަވަޅު.
 

އެ ތަނެއްގައި އެނޫން  ،އްގެ ކަމެއް ކުރަން ދޫކުރާ ތަނެއްނަމަވަކި ބާވަތެ  .01   
 ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން.

 
އެތަނުަގއި ކުރާ  ،ވަކި ބާވަތެއްގެ ކަމެްއ ކުރަްނ ކުއްޔަށް ދޭނަމަ  .06   



199 
 

މަސައްކަތް ބެލުމަްށ ނުވަތަ ދިރާސާއެއް ކުުރމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތަށް 
 އެތަނަށް ވަދެވޭނެކަން.

 
ޔަށް ހިފި ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ ކުއް  .02   

 ގޮތް.
 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެްއ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަަޅންޖެހޭެނ   .02   
 ފިޔަވަޅު.

 
ކުއްޔަށް ހިފި އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް   .05   

 ނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ފަރާތެއް.ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ
 

ކުއްޔަށް ހިފި އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން   .71   
އެކަމެްއ  ،އެކަމެްއ ކުރާނެ ގޮތަކާއި ،ކުރަން ލާޒިމުާވ ކަމެއް އޮތްަނމަ

 ކުރާނެ ފަރާތެއް.
 

ހަްއލުކުރާނެ  އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިެމނޭ ކަމެްއ ދިމާވެއްޖެަނމަ، އެަކން  .70   
 އަޅާނެ ފިޔަވަޅު. ،ގޮތަކާއި

 
ކުއްޔަށް ދޫކުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް، މުއްދަތު ހަމަވެގެން އަނބުރާ   .77   

 ހަވާލުވުމުގައި އަދި ހަވާލުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.
 

މުއްދަތު ަހމަވުމުެގ ކުރިްނ ދައުލަތުގެ  ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް  .73   
ނަގަްނ ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، ބަދަލު ދިުނމުގެ ކަންތައް ބޭނުމަކަށް 

 ހަމަޖައްސާެނ ގޮތް.
 

ވަކި ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޝަރުޠުކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ   .71   
ތަންތަނުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހިނަގމުންދާ ގޮތުެގ ރިޕޯޓެއް 

ރާތަށް ުހށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޭޅ މުއްދަތެއްގައި ތައްޔާރުކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަ
 އެއްބަސްވުމުގައި ހިެމނުން.
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އަށް ބަޔާންކުރެވުނު ކަްނތައްތަކުގެ  71އިން  0މި މާއްދާގެ ނަންބަރު   .71   
އިތުރުންވެސް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ދޫކުާރ ފަރާތަށް ފެންަނ 

 މުހިންުމ ކަންތައްތައް.
 

ފައިވާނަމަ،              ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އިންޝުއަރަންސް ނަގާ  .76   
 އެ އިންޝުއަރަންސްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ދުވަހުކުލި ކަނޑައަޅައިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނާއި  )ނ(  

އެ އަގުތައް  ،ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އަގުތައް އެ އޮފީހަކުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު
އަށް ހުށަަހޅައި އަގުތަްއ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސްފާސްކުރުމަށްޓަކައި 

ފާސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އަގުތައް އާންމުކޮށް ެފންނާނެހެން ެއ 
 އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
ށް އާންމުކޮށް ދުވަހުކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނާއި ތަކެތި، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަ )ރ(  

 އިޢުލާނުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ 
އަދި ކުއްޔަށް ހިފާ 

ތަންތަނާއި 
ތަކެތީގެ ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަދި ކުއްޔަށް  )ހ(  00.30
ެއ ތަނެއް ނުަވތަ އެ އެއްޗެްއ ހިފާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ، ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު 

މިނިސްޓްީރ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިްނ އަދި ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު 
 އަށް އެ އޮފީހަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.އޮފް ފިނޭންސް

 
 އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ަނން.  .0   

 
  އް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ކަނޑަެއޅި ތާރީޚު.އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެ  .7   

 
 ކުލި )މަހަކަށް(  .3   

 
 އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަފުސީލު.  .1   

 
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ތަންތަނުގެ ތިރީގައިމިވާ މަޢުޫލމާތު  )ށ(  

  MG/PR04) ) .ހިމަނައިގެން ވަިކ ދެރަޖިސްޓަރީއެއް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
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 ތަނުގެ ނަމާއި ެއޑްރެސް.  .0   

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރި ނުވަތަ ހިފި ފަރާތް.  .7   

 
 ކުލި )މަހަކަށް(  .3   

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރި ނުވަތަ ހިފި ތާރީޚު.  .1   

 
 ،ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދު ނުވަތަ ބިލު ނަންބަރާއި ،ކުލި ލިބުނު ތާރީޚާއި  .1   

 ސާގެ އަދަދާއި، ކުލި ދެއްކި ތާރީޚާއި، ވައުޗަރު ނަންަބރު.ލިބުނު ފައި
 

 ކުލީގެ ފައިސާ ަޖމާކުރެވޭ އެކައުންޓު ނަންބަރު.  .6   
 

 ކުއްޔަށް ދިން ނުވަތަ ހިފި ތަން ދޫކޮށްލި ތާރީޚު.  .2   
 

އިތުރު ބަޔާން )ކުރެވޭ އެގްރީމެންޓާ ގުޅިގެްނ އެގްރީމެންޓުގެ މުއްދަތާއި   .2   
 ބަދަލު( މާއްދާތަކަށް ގެނެވޭ

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރި ނުވަތަ ހިފި ތަނުގެ އިންވެންޓްރީ.  .5   

 
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ އެގްރީމަންޓުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމުްނކުރެ އެއްވެްސ  )ނ(  

 ކަމެއް ހިަމނައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 

ދާއެއް  ކުލި ލިބެންޖެޭހ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުިލ ނުލިބޭގޮތަށް އެއްވެސް މާއް  .0   
 .އެއްބަސްވުމުގައި ނުިހމެނުން 

 
ކުލި ނުދައްކައިގެން ކުރެވޭ ޖޫިރމަނާގެ އަދަދު ވަކިވަރަކަށް އެރުމުން   .7   

އެގްރީމެންޓް ބާޠިލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެގްރީމެންޓް ބާޠިލު 
 .ނުކުރެވޭނެގޮތަށް އެއްވެސް މާއްދާއެއް އެގްރީމުންޓުގައި ުނހިމެނުން 
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އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފުވެގެން ވަިކކުރާއިރު ކު  .3   
ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅުުނ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްްޓމަންޓަށް 
ބަދަލުދޭގޮތަށް ޤާނޫނަކުން ލާިޒމުކުރާ ކަންކަްނ ފިޔަވައި، ކުއްަޔށް ހިފި 

ށް ބަދަލުދޭގޮތަށް ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އެހެން އެއްވެސް އިންެވސްޓްމަންޓަކަ
 .އެގްރީމެންޓް ނުކުރުން 
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  07ބާބު 
 ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އާންމު ބައިތައް 

 
ހިސާބުތަކުގެ ރިކޯޑުތައް 

ގިނަދުވަހަށް 
ދެމިހުންނާނެގޮތަށް 

 ބެލެހެއްޓުން

ޑިޓްކުރަްނ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ހިސާބުތަކުގެ ރިކޯޑުތައް، އިދާީރ ބޭނުންތަކަށާއި، އޮ )ހ( 12.01
ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ތަރުތީބުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި 

ހެއްެކއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް  ،ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނީ މައްސަލައެްއ ޖެހިްއޖެނަމަ
ވަަނ  12.02ިމ ގަވާއިދުގެ    ،ހުށަހެޅޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ރިކޯޑުތައް ބެހެއްޓުމަށް

 ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ަހމަވަންދެން ލިޔުންތައް ބަހަްއޓަންވާނެއެވެ.މާއްދާގައި ކަ
 

ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުުރމުގެ ގޮތުން، އިލެކްޓްރޯިނކް   ަވސީލަތްތައް  )ށ(  
ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔުންތައް ރައްކާކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަްށ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަްއ 

ން ލިޔުންތައް ރައްކާކުރުމުގައި އަބަދުވެްސ އެްނމެފަހުގެ ޓެކްނޮލޮީޖ ބޭނުންކޮށްގެ
ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެއް ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިްކ 
ޒަރީޢާއިން ބަލަހައްޓާ ލިޔުންތަކުެގ ބެކަޕް ފައިލު މާލީިޒންމާާދރުވެރިޔާ ކަނޑައަާޅ 

 ހައްޓަންވާނެއެވެ.ތަފާތު ދެތަނެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި ބަ
 

ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ހުންނަންވާީނ އެއީ ޮކން ލިޔުންތަކެއްކަްނ  )ނ(  
އެނގޭނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ނަންބަރުޖަހައި އަހަރުތައް ވަކިުކރެވިފައެވެ. މިފަދަ 

ންގުޭޅ ލިޔުންތައް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  އެ ލިޔުންތައް ގެ
 ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި 

ފައިސާގެ ހިސާބުތަކުގެ  
ރިކޯޑުތައް 

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 
 މުއްދަތު

، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހަިއ ލިޔުންތައް )ޕޭމަްނޓް ވައުޗަރުތަކާއި )ހ( 12.02

ޓްނޯޓުތަކާއި، ޗެކުގެ ކައުންޓަރފޮއިލްތަކާއި، ބިލުތަކާއި، ޑެބިޓްނޯޓުތަކާއި، ކްރެޑި
 ،ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ފޯމުތަކާއި، ސަރވިސް ޯއޑަރު ފޯމުތަާކއި، ރަސީދުތަކާއި

ސަބްސިޑިއަރީ ކޭޝްއެކައުންޓް ފޮތްތަކާއި، ޖަރނަލްތަކާއި، އެހެނިހެްނ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ  7100/06މާލީރިކޯޑުތައްފަދަ ލިޔުންތައް( ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި 
)ފަހެއް( އަހަރު  1ހަވާލާދެވުނު ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުއްދަތެއް ކަނޑަައޅަންދެން މީލާދީ 

 ވަންދެން ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ްނ އެއްވެްސ ސަބަބަކާހުރެ  ެއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ މުއްދަތު ހަމަުވމުގެ ކުރި )ށ(  
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނައްތާލެވޭީނ، އެ ލިޔުންތަކަީކ 
އޮޑިޓްކޮށް ނިމި ޮއޑިޓްރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަކަށް ވުމާއެކު،  ެއ ލިޔުންތައް 

އަށް ހުށަހަޅައި، ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްމިނައްތާލަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން މިިނސްޓަރު ހުއްދަދިނުމުން، މި ގަވާއިދުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.12.03

 
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި 

ފައިސާއާބެހޭ 
 ލިޔުންތައް ނައްތާލުން

ނައްތާލަންވާނީ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ  ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް 12.03
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ  7100/06ޖެނެރަލަށް އެަކމެއް ހުށަަހޅައި ޤާނޫުނ ނަންބަުރ 

 އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު 
 އޮފީސްތަކާއި، 
 މާލީހިންގުމާއި، 

ލީޒިްނމާ އުފުލުން މާ
 ވަކިން އޮންނަ 

 އޮފީސްތައް 

ސަރުކާރުގެ ަމސްއޫލު އޮފީހެއްެގ ގޮތުގައި ނުބެލެޭވ ސަރުކާރުެގ ކޮންެމ އޮފީހެއްެގ  )ހ( 12.04
މާލީކަންކަމާއި، މާީލމުޢާމަލާތްތައް ހުންނަންާވނީ، ެއ އޮފީހަކާ ގުޅޭ ސަރުކާރުެގ 

ކަންތައްތަކާއި މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ދަށުގައެވެ. އަދި އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ
 މާލީމުޢާމަލާތްތަކަށް މަސްއޫުލ އޮފީހުން ިޒންމާވާްނޖެހޭނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ އެންމެހައި  )ށ(  
ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ސުންމިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންރުވެރިންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް މާލީޒިްނމާދާ
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފީސްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެްއ  )ނ(  

 ނެއެވެ.ބަލަހައްޓަންވާ ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
 

މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުިރ 
 ވިޔަފާރިއަކާ، 

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް 
 ހިންގުން

ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް، އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ުގޅުންހުރި ވިޔަާފރިއަކުން އެތަނަކަށް  )ހ( 12.05
އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ، ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަަނކުން މަސައްކަތެްއ 

ދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ، އެނޫްނ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެްނ ނެތް ހާލަތެއްގަިއ ކުރުވައި ޚި
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ލިުޔމަކުން ލިބިގެންނެވެ.-އެންޓި
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ،  )ށ(  
"ކްލޯްޒ ރިލޭޓިވް" ނުވަަތ "ކްލޯޒް އެޯސސިއޭޓް" ، ގެ )ހ( ގައި 0.17 މި ގަވާއިދުގެ

 ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ތަނަކަށެވެ.
  

ފައިސާ ނަގައި 
ޖަމާކުރުމަށް 

ދެމުވައްޒަފުން 
 ފޮނުވުން

)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ  -/25,000ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން  )ހ( 12.06
 7ނަގާނަމަ، ނުވަތަ ަޖމާކުރާނަމަ، ފައިސާ ނަަގންވާނީ ނުވަަތ ޖަމާކުރަންވާނީ  ފައިސާ

މުވަްއޒަފުންކުރެ އެކަކީ، ފައިާސ  7މުވައްޒަފަކު ފޮނުވައިގެންނެވެ. މިގޮތުްނ ފޮނުވާ 
ނެގުމުގެ އަިއޑެންޓިޓީކާޑު އޮތް މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ބޭރުފައިސާ ނެގުމުގަިއ ނުވަަތ 

)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާ ވާނަމަ،  -/25,000ގެ އަުގ ޖަމާކުރުމުގަިއ އޭ
 ޢަމަލުކުރާނީވެސް ހަަމ މިގޮތުެގމަތިންނެވެ.
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މުވަްއޒަފުންެގ  7ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެްސ ޗެކަށް ފައިާސ ނެުގމަށް ފޮނުވާ  )ށ(  

ވާނެއެވެ. އެ އަށް ލިޔެގެން ަހއްދަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއައިޑެންޓިޓީކާޑު 
މުވަްއޒަފުންނަށްވުރެ އިތުރު މުވައްޒަފަކަށް  7އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހުންަނ ގޮތުން 

ައށް ލިޔެގެން ާކުޑ މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސްކާޑު ހަދަްނ ބޭނުންވާނަަމ، 
 ހައްދާނީއެވެ.

 
ވަކިވުމުން ނުވަތަ އެހެން މަޤާމަކަްށ ކާޑު ހަދާފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  )ނ(  

ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ކާޑު ބާިޠލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް  
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުްނ ވަގުތުން ކާުޑ އަތުލައި، ކާުޑ 

ވެގެްނ ބާޠިލުކުރަންޖެހުނު ސަބަބެއް ކާޑުގައި ލިޔެ، ކާޑު ބާޠިލުކުރުަމށްފަހު، ލަސް
އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

 އެކަން އަންގާ، ެއ ކާޑު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 

ފައިސާ ނަގަންދާ މުވައްޒަފުންނަށް އެތަނަކުން ހަދައިދީފައި އޮންނަ އައިޑެންޓިޓީކާުޑ  )ރ(  
ދާ ވަގުތުގައި ނޫީނ އޮންނަންވާީނ އޮފީހުގެ ތިޖޫީރގައި ނުވަތަ އެފަދަ ފައިސާ ނަގަން

 ރައްކާތެރި ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައެވެ.
 

އަތޮޅުތަކާއި ރާއްޖެއިން 
ބޭރުގައި ހުންނަ 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް 
ފައިސާ ފޮނުވުމާއި 
 ފައިސާ ގެނައުން

ން ބޭރުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ތަންތަނާއި ރާއްޖެއި )ހ( 12.07
ބޭންްކ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވެްނ  ،އޮފީސްތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ގެނައުމުގައި

ޭބންކް މެދުވެރިކޮށެވެ.  ،ހުންނަ ތަންތަނަށް ފައިާސ ފޮނުވަންވާނީ ނުވަތަ ގެންނަންާވނީ
ހުންނަ ެއ  ެއ ރަށެއްގައި ،މިނޫން ގޮތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވާނީ ނުވަތަ ގެންނާނީ

 ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
 

ބޭންކެއްގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވިފައިނުވާ އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ފައިސާ  )ށ(  
ފޮނުވުމުގައި، ެއ އޮފީހަާކ ގުޅިފައިވާ ތަނެއްެގ މުވަްއޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ފައިާސ 

 ފޮނުވިދާނެއެވެ.
 

()ނ   އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާ ފައިސާއާއި، އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް ފޮނުާވ ފައިސާ ފޮނުވަންވާނީ،  
އެ ފައިސާގެ އަދަދާއި، އެއީ ކޮން ފައިސާއެއްކަން އޮޅުންފިލާނެ ރަސްމީ ލިުޔމަާކ 

 އެކުގައެވެ.
 

ތަނުގެ 
ރައްކާތެރިކަމާއި، 

 ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 

ބެުލމުގެ ދަށުގައިވާ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުާދ  ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ )ހ( 12.08
ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މާލީޒިންމާދާރުވެރިންނަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް 

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
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މި ގަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ހިސާުބތައް ގެންގުޅުމާިއ  )ށ(  
އްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ދެވިފައިވާ އިރުޝާދުތައް ރަ

މާލީޒިްނމާދާރުވެރިންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގެންވާނެއެވެ. އަދި މި އިރުޝާދުތަކުގެ ކޮޕީ 
މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެން ހުންަނންވާނެއެވެ. ފައިސާ ގެންގުުޅާމއި، ސެކިއުރިޓީއާ 

ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގުޅުންހުރި ސްޓޭޝަނަރީ ބެލެހެއްޓުމާ 
 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަމުން ެގންދޭތޯ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ބަލަންވާނެއެވެ.

 
ކޮންމެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިއެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުން މަސައްކަްތކުރާ މުވައްޒަފުްނ  )ނ(  

 ރުވެރިން ކުރަްނޖެހޭނެ ަކމެކެވެ.ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ މާީލޒިންމާދާ
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ިއމާރާތް، އުޅަނދު، ސްޓޮކް،  )ރ(  
ފަރުނީޗަރު، އިކުއިޕްމަންޓް، ފައިސާ، ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް، އަދި މިނޫންވެްސ 

އިވެސް ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއްގަ
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ 

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެއިންސާވަރ ސިސްޓަމަކީ އެ އޮފީހެއްގެ ހުރިހާ  )ބ(  
ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަްމ ކަމުގައިާވތީ، އެ ސިސްަޓްމ 

ކޮށް ބެލެހެއްޓުން، ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ޚާއްޞަ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓް
މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ސާަވރ ސިސްަޓމްގައިާވ 
ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ބެކަޕް ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ސާވަރ ިސސްޓަްމ 

އިވާ، އެ ސިސްޓަްމ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުންނަންވާނީ އެކަމަްށ ޚާއްޞަކުރެވިފަ
 މުވައްޒަފުންނަށް ނޫނީ ނުވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަޅުލެވޭ ވަިކ ތަނެއްގައެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބެކަޕް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ  )ޅ(  

 .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހުން އަންާގ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ
 

ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ 
ލިޔުންތަކުގައި ކުރާ 

 ސޮއި އެނގުން 

ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިްނ ސޮއިކުރަްނޖެހޭ ކޮްނމެ ލިުޔމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަިއ  12.09
ސޮއިގެ ތިރީގައި ނުވަތަ ކައިރީގައި ސޮއިކުރި މީހާގެ ނަމާއި ސޮއިކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް 

 ނެއެވެ.ލިޔެފައި އޮންނަންވާ
 

ގެއްލުން ލިބޭ، މަދުވާ، 
އިތުރުވާ ދައުލަތުގެ 

 މުދަލާއި ފައިސާ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާއަކަށް ނުވަތަ  )ހ( 12.10
މުދަލަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިްއޖެނަމަ، ނުވަތަ މަދުވެއްެޖަނމަ، ނުވަތަ އިތުރަށް 

ނަމަ، ނުވަަތ ފޭރުމެއް ނުވަތަ ވައްކަމެްއ ނުވަަތ ޚިޔާނާތެއް ނުވަަތ ފައިސާ ދެއްކިއްޖެ
އެނޫންވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެްއ ހިނގައިފިނަަމ، ނުވަތަ މިފަދަ އެއްވެސް ަކމެްއ 
ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގައިފިކަމަށް ޝައްކުވެއްޖެަނމަ، އެަކމާ ަހވާލުވެހުރި މުވައްޒަުފ 
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ޒަފަކު، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ނުވަތަ އެކަމެއް އެނގުުނ މުވައް 
 އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލަސްނުކޮށް އެކަން އަންަގންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުްނ ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ  )ށ(  

ދަ މައްސަލައެއްަގއި އެ މުވައްޒަފަުކ މުވައްޒަފުން ޒިްނމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަ
އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ، ކަމުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މަްއސަަލއެއް ހުށަހަޅަންޖެޭހ 

 ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާ، ހަވާލުުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ  )ނ(  
ޓައި މުވަްއޒަފެއްގެ އިހުމާލެއްނެތި ގެްއލިއްޖެަނމަ، ބަދަލުދިނުމުެގ ހަވާލުނުކުރެވި ހުއް

އަށް ލިޔެ، ެއ މިިނސްޓްރީްނ ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސްކަންތައް ހަަމޖައްސާީނ 
 އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

 
ސާ، ުހްނނަންޖެޭހ ވަރަށްވުރެ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުންނަްނޖެޭހ ފައި )ރ(  

އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އިތުރުވާ ފައިސާ، އެ މައްސަަލ ތަޙުޤީގުކޮށް ނިމެންދެްނ 
 ކަނޑައަާޅ އެކައުންަޓކަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ. ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންބަހައްޓަންވާނީ 

 
އި ހުރި ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ )ބ(  

މަދުވެއްޖެކަން ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެކަން އެނގިްއޖެނަަމ، ވަގުތުން އެކަން ލަސްނުކޮށް 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ލަސްވެގެްނ 

މިިނސްޓްރީ އޮފް )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ އޮފީހަުކން  7ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
 އަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.ފިނޭންސް

 
ގެއްލުމެއް 

ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ 
ނުވަތަ ގެއްލުމެއް 

 ވަމުންދާކަމުގެ 
ރިޕޯޓު ލިބުމުން 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މެއް ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލު )ހ( 12.11
ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ނުވަތަ ކުރިމަތިވަމުންދާކަމުގެ ރިޕޯުޓ އެ އޮފީހެއްގެ 
މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބުމާއެކު، އެކަމެްއ 

 ޔަގީންކުރުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ.
 

ޕޯޓެއް ެއ އޮފީަހކަށް ލިބިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ ގެއްލުމެއްގެ ރި )ށ( 
 ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ޢަމަލު ކުރަންވާނެެއވެ.

 
 .މުދަލާއި ފައިސާ ރަނގަޅަށް ޗެކުކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރުން  .0   

 
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤަށް ހުށަހެޅޭވަރަށް އިދާރީގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެޭހ   .7   

 .ބެލުން ކަންތައްތައް
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މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭކަމަށް ާމލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއާއި   .3   
އިސްވެރިޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

އަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސްހުށަހެޅުން. މިގޮތުން ހުށަހެުޅމަށްފަހު އެކަން 
 .ންއެންގު
 

މުދަލަށް ނުވަތަ ފައިސާއަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުްނ   .1   
ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ގަސްދުގައި ކުރި ކަމަކުންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވނަމަ، ެއ 

  މުވައްޒަފަކު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތުްނ އެކަހެރިކުރުން.
 

އިންޓަިރމް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުުރން. އަދި  މައްސަަލ ދިމާވުމުްނ ޚުލާޞާ  .1   
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަފުސީުލ ރިޕޯޓެއް  2ސަރުކާރު ބަންދު ނޫްނ 

އަށް ހުށަހެޅުން. )މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްތައްޔާރުކޮށް 
 (.ފޮނުވާނީ "ސިއްރު އަަވސް" ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ 

 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، އެއްވެްސ  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   .6   

މުވައްޒަފަކު ޒިންމާވާްނޖެހޭކަމަްށ ހެއްކާިއ ގަރީނާ ހުރިކަމަްށ 
މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއަށް ފެންނަނަމަ، އެ އޮފީހުގެ ިއސްވެރިޔާގެ 

 .މަޝްވަރާގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅުއެޅުން 
 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ތަފްސީލު ރިޕޯޓުގައި، ތިރީގައި  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
 ގެއްލުން ލިބުނު އޮފީސް ނުވަތަ ތަނުެގ އެޑްރެސް.  .0   

 
  ގެއްލުން ލިބުނު ތާރީޚާއި ގަޑި.  .7   

 
ލިބުނު ގެއްލުމުެގ ޖުުމލަ އަގު، އަދި  ެއ ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބާވަތާއި   .3   

 .ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ހޯދިފައިވާނަމަ އެކަން 
 

ގެއްލުން ލިބުުނ މުާދ ނުވަތަ ފައިސާާއ ހަވާލުވެހުިރ މުވަްއޒަފެއްގެ ނަމާިއ   .1   
މަޤާމު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައިވީ މުއްދަތު، އަދި އެ ުމވައްޒަފުގެ 

ރިްނ މިފަދަ ގެއްުލމެްއ ވެފައިވޭތޯ ނުވަަތ ކުރިްނ ބެލުމުގެދަށުން މީގެކު
އަދާކުރި ވަޒީފާއެއްގައި ހުރިއިރު މިބާވަތުގެ ކަމެއް ހިނގާފައިވާނަމަ އެކަމުެގ 

 .ތަފުސީލު
 

 .ގެއްލުން ލިބެން ދިމާވި ހާލަތްތަކާއި، އެ ހާލަތްތައް ހޯދުނު މިންވަރު   .1   



209 
 

 
މާއި ސަލާަމތީފިޔަވަޅު ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ތަނުގައި ރައްކާތެރިކަ  .6   

އެޅިފައިވާނަމަ އެަކމުެގ ތަފުސީލު، އަިދ މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަުޅ 
 .އުސޫލެއްގެމަތިން އެޅިފައި ނެތްަނމަ، އެކަްނ ރަނގަޅުކުރުމަްށ ފެންނަ ގޮތް

 
ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި މުދަލާއި ފައިސާ ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ   .2   

 .އަދި އެންމެފަހުން ޗެކުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚުގޮތުގެ ތަފުސީލު، 
 

 
 

ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހާއި ވަގުތުތައް، އަދި   .2  
ގަވާއިދުން ޖަމާކުރޭތޯއާއި، އެންމެފަހުްނ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިާވ ތާރީޚާއި 

 .ވަގުތު
 

ޒަފު ފިޔަވައި  އެހެްނ ގެއްލުނު މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައް  .5   
 .އެކަމުގެ ތަފުސީލު ،ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ

 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށްފަހު އެ އޮފީހުން   .01   

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެްއ އަޅާފައިވާނަަމ އެކަން. ޚާއްޞަކޮށް އެކަމުެގ 
ން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އެހެ

 .ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ،ދަޢުވާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން
 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ   ެއ  ،މިފަދަ ގެއްލުން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި  .00   
 .އޮފީހަކަށް ފެންނަ ގޮތް

 
 .އެކު އެކަން މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ފެންނަނަމަ ސަބަބާ  .07   

 
ވަަނ ނަންބަރުގައިާވ ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު އެ ރިޕޯޓަްށ  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ރ(  

 ސުން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންރިޢާޔަތްކޮށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 
 އެ އޮފީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 
، ްސ ފިޔަވަޅެއް ައޅަން ފެންަނނަމަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްމިކަމަށް އެއްވެ  .0   

ރިޕޯރޓު ހުށައެޅި ފަރާތައް އެންގުން. އަދި ބޭނުންވެއްެޖ ިހނދެއްގައި 
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަްށ 

 .އެ ގެއްލުމެއް އަނބުރާ ދައްކާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެުޅން ، ހުއްދަދީ
 

ބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ބެލިއިރު ހިސާބުކުރުމުގެ ުއސޫލުތަކުގައި ހިމެޭނ ލި  .7   
 .އުނިކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ، އެަކމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް
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 .ބޭނުންވެއްޖެކަމަށް ފެންނަ ހާލަތެއްގައި، ތަޙުޤީޤު ކޮމެޓީއެއް ޢައްޔަންކުރުން  .3   

 
   

1.  
ރުމަށާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އިންޓަރަނލް އޮޑިްޓ ގެއްލުންތައް ބަލައި ިހސާބުކު

 .ކުރާ ފަރާތަކަށް އެންގުން

 
ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި 

މުދާ އަނބުރާ 
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލައި 

 ދޫކޮށްލުން 

 )ހ(  12.12
 

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަދުވާ މަދުވުމެއް ނުވަަތ ގެއްލޭ ގެއްުލމެއް ނުވަތަ ުއނިާވ 
ލިބޭނެ ދައުލަތުގެ ފައިސާ، ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ އުނިވުމެއް ނުވަތަ އަނބުރާ ނު

ނައްތާލެވިފައިވާ ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ކަމުނުދާ ދައުލަތުގެ 
 ސުން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންމުދަލެއް އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަމަށް ދޫކޮށްލެވޭނީ، 

 ތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ކަނޑައަޅާ އުސޫާލ އެއްގޮ
 

ނުލިބޭނެކަމަށް ދޫކޮށްލާ ފައިސާއާއި މުދަާލ ބެހޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ލިޭބ  )ށ(  
ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ ރައީސުްލޖުްމހޫރިއްޔާގެ ހުއްދައަށް އެދި ތައްޔާރުކުރަންޖެޭހ 

 ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާނީ ފައިނޭޝަލް ކޮންޓްރޯލަރެވެ.

 
ހިސާބުތަކަށް 
 ބަދަލުގެނައުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިސާބުއަދަދުތަކުގައި ޖެހިފައި  )ހ( 12.13
ހުންނަ ކުށްތައް އިޞްލާޙުކުރަންވާީނ ޖާރނަްލ ވައުޗަރެްއ ހަދައިގެންނެވެ. ޖަރނަްލ 

އެވެ. ޖަރނަލް ވައުޗަރު ހަދަންޖެހޭ އާންުމ ގައި ވާނެ  MG/BC17ވައުޗަރުގެ ނަމޫނާ
 ހާލަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 
 .ހިސާބުއަދަދުތަކުގައި ޖެހިފައިހުންނަ ކުށްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް   .0   

 
ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގައިވާ އެންޓްރީތައް ރަނގަޅު އެކައުންޓަށް    .7   

 .ބަދަލުކުރުމަށް 
 

 .ނިއު ކޯޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޑިޕޮސިޓްކުރާ ފައިސާ ރެވެ  .3   
 

 .އެއްފަންޑުން އަނެއް ފަންޑަށް ފައިސާ ބަދަލުކުރުމަށް   .1   
 

ދައުލަތުގެ އެއްއޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަުގ   .1   
 .އަދާކުރުމަށް 

 
ކަށް އާމްދަނީގެ އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އެއްއޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަ  .6   

 .ދައްކަންޖެހޭ ކުލި، ާޗޖަސް ނުވަތަ ފީ ބަދަލުކުރުމަށް 
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ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ހިސާބުތައް ލިޔަމުންދާއިރު ޖެހޭ ކުށްތައް ނުވަތަ ހިސާބުތައް  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ  0.11ނިންމުމުގެ ކުރިން ފެންނަ ކުށްތައް މި ގަވާއިދުގެ 
 ނުލައި އިޞްލާޙުކުރަމުން ގެންދެިވދާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން ޖަރނަލް ވައުޗަރަކާ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީއަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ނިންުމމުަގއި އެކައުންޓުތަކަށް  )ނ(  

ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ނުވަތަ އިޞްލާޙުތައް ގެންަނންވާީނ ޖަރނަްލ ަވއުޗަރަކުންނެވެ. އަދި 
 .ޖަރނަލް ވައުޗަރުތައް ބެލެންސްކުރަންވާނެއެވެ

 
ޖަރނަލް ވައުޗަރ ިސސްޓަމް ބޭނުންކުރާެނ ގޮތުގެ ގައިޑްލަިއނެއް ފައިނޭންޝަލް  )ރ(  

، ކޮންޓްރޯލަރ ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވައުޗަރު ފުރިހަމަކުރުން

 އަދި ޕޯސްޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ. ،ޗެކުކުރުން، ހުއްދަދިނުން
 

ދައުލަތުގެ ހަވާލުގައި 
ހުންނަ އަމިއްަލ 

ސްމީުހންގެ މީ
ފައިސާއާއި ތަކެތި 
ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 ބެލެހެއްޓުން

ދައުލަތުގެ ތަނެއްގައި އަމިއްލަ މީހެއްެގ ނުވަތަ ބަޔެއްގެ ފަިއސާ ނުވަތަ ތަކެތި  )ހ( 12.14
ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެަނަމ ބަހައްޓަންވާނީ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ެއތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ 

 އްުލމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ.ހަވާލުކުރެވެންދެން، އެއްވެސް ގެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހައްޓާ ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު  )ށ( 
އޮޅުންފިލާނެގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުމުގައި، ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ވާނެއެވެ.ހަވާލުވާ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއި މަޤާމު ލިެޔ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަން 
 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި، އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެއްޗަކަށް  )ނ(  
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެަނމަ، އެކަމުގައި އިުހމާލުިވ މުވަްއޒަފަކު އެކަމުގަިއ 

 ޒިންމާވާްނޖެހޭނެއެވެ. 
 

އްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަމި )ރ(  
ހަވާލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން، ނުވަތަ ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި 
ނެތްނަމަ، ަލސްނުކޮށް ފައިސާއާއި ތަކެތި، ވެރިަފރާތާ ހަވާލުކޮށް 

 ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
 

ބެލެހެއްޓުމުގައި، އެތަކެއްޗާިއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ބަހައްޓާ ތަކެތި )ބ(  
ހަވާލުވާން އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން އިއުތިރާޒް ކުރާނަމަ ނުވަތަ އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަކީ 
ކޮބައިކަން ނޭނގޭަނމަ، އަދި ެއ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުެމއް ލިބިދާނެކަމަްށ 

ހުށަހަޅައިގެްނ ެއ  ސަށް ފިނޭންމިނިސްޓްީރ އޮފް އެކަން ، ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
މިނިސްޓްރީން އަންާގ ގޮތެއްގެމަތިްނ އެތަކެތި އާންުމ ނީލަމުގަިއ ވިއްކާލަންވާނެއެވެ. 
މިގޮތުން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ އެ މައްސަލަ ނިމެންެދން ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
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 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ތިން ބަހައްޓާ ތަކެތި ހަވާލުނުކުރެިވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަ )ޅ(  
 ގިނަދުވަސްވާނަމަ، ެއ މައްސަަލ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންަމންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުްނ ކުޑަކުުރަމށްޓަކައި ދައުލަތުގެ  )ހ( 12.15 އިންޝުއަރކުރުން

ހުއްދަދޭ ގޮތެއްގެމަތިން  ންނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުމިމުދަލާއި ފައިސާ 
އިންޝުއަރކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އިންޝުއަރކުރުމުގައި އިްނޝުއަރެންސް ޕޮލިީސ 
ނަގަންވާނީ، ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާއި، ކޮށްފާނެ އަސަރުތަކާއި، ޕްރިމިއަމްގެ އަގަްށ 

 ގެންނެވެ. ބަލައިގެން އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުގައި  ފައިާސ ހުރެ
 

ބީލަމުގެ އުސޫލުން އާންމުކޮްށ  ،އިންޝުއަރކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަންވާނީ )ށ(  
 އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ.

 
އިންޝުއަރެންސް ކަވަރޭޖް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ މުޠާލިޢާކުރަމުްނ  )ނ(  

 ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

އަރކުރާ މުދަލުގެ އަގާއި އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ އައުކުރުމުގެ ކުރިން، އިންޝު )ރ(  
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ނުވަތަ އުނިކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

 
އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން، ެއ  )ބ(  

ގެ ލަފާގެމަތިްނ ެއ ފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރ އޮގެއްލުމުގެ ބަދަުލ ހޯދުމުެގ ކަންތައް 
 އޮފީހަކުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

 
އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއާިއ ގެއްލުމުެގ ބަދަުލ ހޯދުމަށް ހުަށހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަްއ  )ޅ(  

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

މާލީއިންވެސްޓްމަންޓްތަ 
ކުގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ބެލެހެއްޓުން

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ސުންމިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ރަިޖސްޓަރީއެއް މާލީއިން 12.16
 .މި ރަިޖސްޓަރީގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުޫލމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ 

 އޮފީހުގެ ނަން )ހ(  
 އިންވެސްޓްމަންޓް ފެށި ތާރީޚު )ށ(  
 ވަތްއިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބާ )ނ(  
 އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚް )ރ(  
 އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ އަދަދު  )ބ(  
 އިންވެސްޓްކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ )ޅ(  
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 ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިދާ  )ކ(  
 

މުވައްޒަފުން ލައްވައި 
ކުރުވާ މަސައްކަތަށް 

 ދޭން ނުޖެހުން އަގު

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންެގ ވަޒީފާބަޔާނުގައި ެއ ުމވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭނެަކމަްށ  12.17
ކަނޑައަޅާފައިވާ ަމސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އޮފީހުގެ އެހެްނ މަސަްއކަތެއް ކުރުވިކަމުގައިވިޔަސް، 

އްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއް ދީގެްނ އެ މަސައްކަތަކީ ބޭުރމީހަކު ލައްވަިއ އަގުދޭގޮތަށް ކުރުވި ަމސަ
 ނުވާނެއެވެ.

 
ވަޒީފާތަކަށް ގެންނަ 
ބިދޭސީންގެ ދަތުރު 
އަވަސްކޮށް، އެމީހާ 

ފޮނުވަންޖެހޭ ތަނަކަށް 
 ފޮނުވުން

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެންނަންވާނީ، އެމީހަކު ގެނައުމާއެުކ  )ހ( 12.18
ށް ލަސްނުކޮށް ނެެރވޭނެ އިންތިޒާުމ އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަ

 ހަމަޖެއްުސމަށްފަހުގައެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގެންނަ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކަށް  )ށ( 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ވަޒީާފ  2ފޮނުވަންޖެހޭ ބިދޭސީން ގިނަވެގެން 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކަށް
 

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންެގ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކުގަިއ ވަޒީާފ އަދާކުރާ  )ނ(  
ބިދޭސީންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީގައި ދިޔުމާއި އައުމަށް 

ނެއް( )ތި 3މާލޭގައި މަޑުކުރަްނޖެހޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި 
)ތިނެއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް  3ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. މި ބޭުނމަށް 

 މާލޭގައި ަމޑުކުރާ ދުވަސްތަކަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 
މޯބައިލްފޯނު 

ހޯދައިދިނުމާއި، 
 ފޯނުއެލަވަންސް ދިނުން

އިލްފޯނު ހޯދައިދީގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަެވްސ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މޯބަ 12.19
ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަވަގުތު އުޅެންޖެޭހ މުވަްއޒަފުންނަށާއި، ޚާއްޞަ ކަމެއް ިދމާވެގެްނ 
އެކަމުގައި އުޅެްނޖެޭހ މުވައްޒަފުންނަްށ ފޯނުއެލަވަންސެްއ ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން 

އާ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްކަނޑައަޅަންވާނީ  ފޯނުއެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާދޭނެ އަދަދު
 މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.

 
ސެކިއުރިޓީސް 

ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ 
ރަޖިސްޓަރީ 
 ބެލެހެއްޓުން

ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުަމންޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެްއޓޭނެ އިންތިޒާމެްއ   )ހ( 12.20
ނެއެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީްސ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުެގ އެތަނަކުން ހަމަޖަްއސަންވާ

ރަޖިސްޓަރީއެއް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ ލިޔުންތައް ބަހައްޓަްނވާނީ ތިޖޫރީ ނުވަތަ 
 ތަޅުލެވޭ އެއްޗެއްގައި ޒިްނމާދާރު މުވައްޒަފެއްގެ ބެުލމުގެދަށުގައެވެ.

 
 

ތެއްގައި ަބލާ ތަކެތި ތިރީގައި ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުަމންޓުގެ ގޮތުގައި މައިގަނުޑ ގޮ )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
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 ސެކިއުރިޓީސް.  .0   
 އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ލިބިފައިވާ ގެރެންޓީ.  .7   
 ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓްސް.  .3   
އިވާ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓުގެ ގޮތުގަިއ މާނަުކރެވިފަ  .1   

 އެއްވެސް ލިޔުމެއް.
ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓެއްކަމަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ނިންާމ   .1   

 ލިޔުމެއް.
 

ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިުއމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ތިރީގައިިމވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ނ(  
 އެވެ.ފުރިހަމަކުރުމާއެކު، އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލެއް ޤާއިމުކޮށްގެން ބަލަަހއްޓަންވާނެ

 
ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ަރޖިސްޓަރީގައި އެކަށީގެންވާ ތަފުސީލު   .0   

 .ރިކޯޑުކުރުން
ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެުކ   .7   

 .ބެހެއްޓުން
ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިުއމަންޓްްސ   .3   

 .ޖިސްޓަރީ ރިކޮންސައިލްކުރުން ރަ
 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ 

ކަމެއް 
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ދައުލަތުގެ މުދަާލއި ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް  12.21
އި ނުހިމެޭނ ކަމެްއ ކުރަންޖެހިއްޖެަނމަ، އެަކމެއް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި، ިމ ގަވާއިދުގަ

ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެކަމެއްގެ ތަފުސީލާއި އެކަމެއް ހައްލުކުރަން ފެންނަ ގޮތެއް 
ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުްނ ހުށަހަޅައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާގނޫނުގައިާވ 

 ގޮތަކަށް އެކަމެއް ކުރާނީއެވެ. ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރު ހުއްދަދޭ
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  03ބާބު 
 އެހެނިހެން މާލީކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 

 
 

ޕަބްލިކް ބޭންކް 
އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި، 
އެކައުންޓަށް ފައިސާ 

 ޖަމާކޮށް ދޫކުރުން 

ތުގެ )ދައުލަ 7116/3ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  13.01
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ އެކައުންޓްތައް  07މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

 ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ުއސޫލު އާއި އެއްގޮތަށް ުހޅުާވ އެކައުންޓެއްގައެވެ.

ގޮތަށް އެކައުންޓެއް ހުޅުވޭނެ ގޮތެއް އެއްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ )ށ(  
ނަމަ، އެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ނެތް

ޖަމާކުރެވެންދެން ދައުލަތުެގ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާީނ ސަާލމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެުކ 
ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން ތިޖޫރީއެއްފަދަ ތަޅުލެވިފައި ހުންނަ ރައްކާތެިރ 

 ތަނެއްގައެވެ.
ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ހުޅުާވ އެކައުންޓަކުން، ފައިސާ ދައްކަންޖެޭހ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  

ގޮތަށް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ، އެ އެކައުންޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަިއސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު 
 ބާކީ ފައިސާ ހުރިވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެްއ ، ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ހޯދާ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި )ރ(  
ޖަމާކުރަންވާނީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށެވެ. ނުވަތަ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ 
ގޮތުގެމަތިން ހުޅުާވ އެކައުންޓަކަށެވެ. ނުވަތަ ިމ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

ައންގާ ގޮތެއްގެމަތިްނ  ސުން ފް ފިނޭންމިިނސްޓްރީ އޮފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު، 
 އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވޭނީ ނުވަތަ ފައިސާ  )ބ(  
 ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ޓްކުރުމަށް.ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންނުވާ ފައިސާ އިންވެސް  .0   
ކޮންސޮލިޑޭޓަްޑ ރެވެނިުއ ފަންޑުްނ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަްށ ހުއްދަދޭ   .7   

 ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.
ލޯންސް އެންްޑ ކެޕިޓަލް ވަރކްްސ ފަންޑުން ފައިާސ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ   .3   

 ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.
 ވާންސް ފަންޑުްނ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.އެޑް  .1   
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައިވާ ޮގތުގެމަތިން   .1   

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.
 

ޕަބްލިކް ބޭންކް 
އެކައުންޓުގައި ހުރި 
ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާެގ ތެރެއިން ވަގުތުްނވަގުތަށް ބޭނުންނުވާ  )ހ(  13.02
ފައިސާ، އެ އެކައުންޓުން ނަގައި، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން މާީލ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންަގނޑުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ިމނިސްޓަރަށް 



216 
 

ވަގުތުންވަގުތަށް 
ބޭނުންނުވާ ފައިސާ 

 އިންވެސްޓްކުރުން

 ވެ.އިންވެސްޓްކުރެވިދާނެއެ
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާއަކުން   .0  

 ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގެރެންޓީކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒަށް.
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ    .7   

 ބޭންކެއްގެ އެކައުންޓުގައި ޑިޕޮޒިޓުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް.
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންވެސްޓްކުރާ ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ހިސާބު،  )ށ(  

 ސުން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންއޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެމަތިްނ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އިންެވސްޓްމަންޓަކުން ލިޭބ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ކުރާ ކޮްނމެ )ނ(  
 އިންޓްރެސްޓް ވެސް ަޖމާކުރަންވާނީ އިންޓްރެސްޓް ސަސްޕެންްސ ެއކައުންޓަށެވެ.

 
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް 

ރެވެނިއު ފަންޑަށް 
ފައިސާ ޖަމާކުުރމާއި 

 ދޫކުރުން

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން، ތިރީގައިމިވާ ފައިާސ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިާހ  )ހ(  13.03
 މާކުރަންވާނީ، ކޮންސޮިލޑޭޓަޑް ރެވެނިުއ ފަންޑަށެވެ.ފައިސާއެއް ޖަ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ   .0  
އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއް ނެތް ރަށެއްގައި، ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގަިއ 

ަތ ހިނގާ ސަރުކާރުެގ އޮފީހަކުްނ ހޯދާ، ނުވަަތ އެފަދަ އޮފީހަކަށް ިލބޭ ނުވަ
 އެފަދަ އޮފީހެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ފައިސާ.

ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށާއި، ދައުލަތުން ދޭ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށާއި،   .7   
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ދޫކުރުމަށް ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިުއ ފަންޑުން، 

 ލޯންސް އެންްޑ ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ.
ސް އެންްޑ ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑަށާއި، އެޑްވާންްސ ފަންޑަށާއި، ލޯން  .3   

ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި ހިމެނޭ އެކައުންޓުތަކަށާއި، އިންޓަރެސްޓް 
 ސަސްޕެންސް އެކައުންޓަށް ަޖމާކުރަންެޖހޭ ދައުލަތުގެ އެންމެހަިއ ފައިސާ.

ސޮލިޑޭޓަްޑ ރެވެނިުއ ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކޮން  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
ފަންޑަށް ޖަމާނުކޮްށ ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި، އެފަދަ އޮފީްސތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 
ފައިސާ ފޮނުވާއިރު ފޮނުވާނީ ކޮންސޮިލޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަްށ ޖަާމނުކޮށް ހުިރ 
އަދަދު އުނިކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް އެޖަސްޓްކުާރ ފައިސާ ެއ ފައިސާ ެއ ފައިާސ 

 އްދަންޖެހޭ ލެޖަރ އެކައުންޓަށް ވައްދައި ހިސާބުތައް ނިންމަންވާެނއެވެ.ވަ
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ކޮންޮސލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ދައުލަތުގެ  )ނ(  

 ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުްނ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައިާވ   .0   

 ތުގެމަތިން ޚަރަދުކުރުމަށް.ގޮ
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެެވނިއު ފަންޑަށް ފައިާސ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ   .7   

 ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.
 ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިފަންޑް ދިނުމަށް.  .3   
ގެ މައްޗަށް މެނުވީ ކޮްނޮސލިޑޭޓަޑް ރެވެނިުއ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ލިޔުމެއް )ރ(  



217 
 

 ފަންޑުން، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 

ލޯންސް އެންްޑ 
ކެޕިޓަލް ވަރކްސް 
ފަންޑަށް ފައިސާ 

 ޖަމާކުރުމާިއ ދޫކުރުން

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން، ތިރީގައިވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަންާވނީ ލޯންްސ އެންްޑ  )ހ(  13.04
 ވަރކްސް ފަންޑަށެވެ. ކެޕިޓަލް

ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،   .0  
ދައުލަތުން ދޭ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް 
ދޫކުރުމަށް ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން، ލޯްނސް އެންްޑ ކެޕިޓަލް 

 .ވަރކްސް ފަންޑަށް ދޫކުރާ ފައިސާ
ލޯންސް އެންްޑ ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންުޑން ދޫކުރި ލޯނުެގ ޕްރިންސިޕަްލ   .7   

 އަދަދަށް ދައްކާ ފައިސާ.
 ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ.  .3   
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ަޖމާޢަތަކުންވިޔަސް، އަދި އެހެްނ ފަރާތަކުންވިޔަސް،   .1   

ރުޠަކާ ނުލައި، އެހީެގ ޮގތުގައި ދޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްވެސް ޝަ
 ފައިސާ.

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކުރުމަށް، ނުވަތަ އެހެންވެްސ ަކމަކަށް އެިކ ފަރާތްތަކުން   .1   
 ދައުލަތަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ ފައިސާއާއި، ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ހޯދާ ފައިސާ.

ދޫކުރާނީ ތިރީގައިމިާވ ލޯންސް އެްނޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްްސ ފަންޑުން، ދައުލަތުގެ ފައިސާ  )ށ(  
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.  .0   
ލޯންސް އެންްޑ ކެޕިޓަލް ވަރކްްސ ފަންޑަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުީރ   .7   

 ވަކި ބޭނުމެއްގައި ކަމުގައިާވނަމަ، އެ ބޭނުމެްއ ހާސިލުކުުރމަށް.
 

އިންޓަރެސްޓާއި، 
ޓަރެސްޓް ފައިސާ އިން

 ބަހާނެ ގޮތް

ދައުލަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ އެންމެހައި އިންޓަރެސްޓް  )ހ(  13.05
ފައިސާއާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ ަޖމާކުރަންވާނީ، 
 އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓަށެވެ. އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް 
އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަގަންވާީނ، ަޕބްލިކް ފަންޑަކަށް 
ޖަމާކުރުމަށް، ނުވަތަ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރަސްޓް 

 އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރުމަށެވެ.
ކާއި މިންގަނޑުތައް އަދި ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަކަށް އިންޓަރެސްޓް ލިބޭނެ ގޮތްތަ )ށ(  

އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންްސ އެކައުންޓްގަިއ ހުންަނ ފައިާސ ބަހާެނ ގޮތް ފައިނޭންޝަލް 
ކޮންޓްރޯލަރ ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން އިންޓަރެސްޓް 
ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޕަބްލިކް ފަންޑަށް ޖަމާކުރާެނ 

ދަދާއި، ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރާނެ އަދަދު ވަކިވަކިން އެނގެްނ އަ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ތައްޔާރުކޮށް  )ނ(  
ހުށަހަޅާ ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ ގޮތަށް ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތަކަށާއި، ޕަބްލިކް ފަންޑަށް 
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ކުރާނެ އަދަދު ނިްނމާނީ މިނިސްޓަރެވެ. އަދި އެ އެކަުއންޓުތަކަށް ފައިސާ ޖަމާ
 ޖަމާކުރަންވާީނ މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިާސ ބެހުމަށް ކަނޑައަާޅ  )ރ(  
 ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ. ުސންޓްރީ އޮފް ފިނޭންމިނިސްމިންގަނޑުތަކުގެ ރިކޯޑުތައް 

އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ ބެހުމަށް ނިންމި ގޮތެއްގެމަތިން ބަހައި ނިމޭއިރު، އިންޓަރެސްޓް  )ބ(  
ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގައި ބާީކ ފައިސާ ހުރިަނމަ، ެއ ފައިސާ ކޮންސޮިލޑޭޓަްޑ 

 ރެވެނިއު ފަންޑަށް ަޖމާކުރަންވާނެއެވެ.
ދިޔަ އަހަރުގެ އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހިނާގ ނިމި )ޅ(  

މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ބަހައި ނިްނމަންވާނެއެވެ. އަިދ އެހެނިހެން ބޭންްކ 
އެކައުންޓުތަކަށް ލިބިފައިވާ އިންޓަރެސްޓްވެސް ކޮންސޮލިޑޭޓަްޑ ރެވެނިއު ފަންޑަށް 

 ޖަމާކޮށް ނިްނމަންވާނެއެވެ.
 

ޓް ފަންޑާއި ޓްރަސް
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް 
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭނީ، ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހުޅުވާފައިާވ ބޭނުމަށް، އެކަމަްށ  )ހ(  13.06
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއެވެ. މިފަދަ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ ޓްރަސްޓް 

ންޓަަކށް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުޅުާވ ޓްރަސްޓް އެކައު
 ފަންޑަކަށެވެ.

ޓްރަސްޓް ފަންޑް އެކުލެވިގެންވަނީ، އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެްނސް އެކައުންޓާއި،  )ށ(  
ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބައެއްެގ ގޮތުގައި އުފައްދާ ޓްރަސްްޓ އެަކއުންޓްތަކާއި، އެކި 

ތަކަށް އުފައްދާ ބޭނުންތަކުގައި އެކި ދުވަސްވަރު ތިރީގައިމިވާ ބާވަތުގެ ކަންތައް
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތަކެވެ. މިހުރިހާ އެކައުންޓެއްވެްސ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގަިއ 

 ހިމެނޭނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަކި ބޭނުންތަކަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގަިއ ަކނޑައަޅަިއ   .0   

 ފާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް.
ން ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށް، ދައުލަތުން ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް ކަމުގައިނުވާ އެހެ  .7   

 ފައިސާ ބަހައްޓައިދިނުމަށް.
ދައުލަތުގެ ވަކި ބޭނުމަކަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގަިއ ނުވަތަ ހިލޭއެހީެގ ގޮތުގަިއ   .3   

ލިބޭ ފައިސާއާއި، ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ، 
 މަށް.ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަގުތީގޮތުން ބެހެއްޓު

ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއެއްގެ ވަކި ބޭނުމެއް އެނގެންދެން، ަވގުތީގޮތުން   .1   
 ބެހެއްޓުމަށް.

ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ޚަރަދުކުރަންޖެޭހ   .1   
ގޮތަށް ވަކި ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ 

 އި ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް.ދައުލަތުގެ އެންމެހަ
އެހެން ޤާނޫނަކުން ާލޒިމުކުުރމުން ޓްރަސްްޓ އެކައުންޓެއްގައި ފައިާސ   .6   

 ބެހެއްޓުމަށް.
 ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް ލިބިފައިވާ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފައިސާ ބެހެްއޓުމަށް.  .2   
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ކާއި، ޕަބްލިކް ބޭންކް ބޭންކުގައި ވަކިން އެކައުންޓު ހުޅުވިފައިވާ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތަ )ނ(  
އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުާރ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތައް ްޓރަސްޓް ފަންޑުގަިއ 
ހިމެނެއެވެ. ބޭންކުގައި ވަކިން އެކައުންޓެއް ހުޅުވިފައިވާ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްނަމަ، 

 ގޭނެއެވެ.އެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހިމެޭނ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަކަށް ފައިސާއެއް ނުނެ
މި ގަވާއިދުގެ ބޭުނމަށް ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުެގ ގޮތުގައި ަބލާ އެކި ބާވަތުެގ  )ރ(  

 އެކައުންޓުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ރިވޯލްިވންގ ފަންްޑ ނުވަަތ   .0   

 ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފަންޑް.
އެކައުންޓްތައް. )ކުށްވެރިންގެ ފައިސާ،  އިންޓްރަސްޓް ލިބޭ ޓްރަސްޓް  .7   

ބޭރުމީހުން ދައްކާ ޑިޕޮޒިޓު ފައިސާ، ވާރިޘަކު ނެތި އަދި ވަޞިއްަޔތެއްވެސް 
ނެތި ހުންނަ މުދަލަށް ލިބޭ ފައިސާ، ޚާއްޞަ އެހީގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ 
މީހުންގެ ފައިސާ، ބޮްނޑް، ޑިޕޮސިޓްސް، އަދި މިބާވަތުގެ ެއހެނިހެްނ 

 ޓުމަށް ހުޅުވާ އެކައުންޓުތައް(ފައިސާ ބެހެއް
ސަސްޕެންްސ އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާ ޓްރަސްްޓ އެކައުންޓްތަކަށް،  )ބ(  

 ތިރީގައިމިވާ ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިދާނެއެެވ.
ވަކި ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ނުވަތަ ައތޮޅުތަކުގެ   .0   

 ސާ.ފައި
ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކަްށ ބޭރުގެ އެހީެގ ދަށުން ހިންޭގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ލިޭބ   .7   

 ފައިސާ.
 ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ.  .3   
ކޮންމެ މާލީއަހަރެްއ ނިމޭއިުރ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުެގ ބާކީގައި ހުްނނަ ފައިާސ ޖެހިގެްނ  )ޅ(  

 ދެވޭނެއެވެ.އަންނަ އަހަރަށް ގެން
 

ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްވެްސ ހިންގަންވާނީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ  )ކ(  
 ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް 

 ހުޅުވުން 
ޓެއް ހުޅުވުމަށް ބޭނުްނވެއްޖެނަމަ،   ެއ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ޓްރަސްޓް އެކައުން )ހ(  13.07

އޮފީހެއްގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ޑްރާފްޓް ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓެްއ 
އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޑްރާފްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު 

ބެުލމަށްފަހު މިނިސްޓަރަްށ ސްޓޭޓްމަންޓް ޞައްޙަތޯ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ފޮނުވަންޖެހޭ ޑްރާފްްޓ  )ށ(  
ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަާޅ ޓްރަްސޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިންނެވެ. ސުން އޮފް ފިނޭން މިނިސްޓްރީތައްޔާރުކުރާނީ  
ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި ޓްރަސްޓް ފަންޑް  )ނ(  

)ތިނެއް(  3ޤާއިމުކުރުމުގެ ހުއްދަދީ ސޮއިކުރާީނ މިިނސްޓަރެވެ. ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގެ 
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)އެކެއް( ކޮީޕ އެ އޮފީހެއްެގ  0 ކޮޕީގައި މިިނސްޓަރު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މީގެތެރެއިން 
ވަނަ ކޮީޕ ފޮނުވާނީ އޮޑިޓަރ  7މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ގައެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްވަނަ ކޮޕީ އޮްނނަންވާނީ  3ޖެނެރަލަށެވެ. 
ށާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އެންމެހަިއ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި އިޤްރާރުވެފައިވާ ގޮތަ )ރ(  

މުޢާމަލާތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުްނ 
ނުގެންދާކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ތިރީގައިިމވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ކައުންޓުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އިޞްލާޙުކޮށް، އަދި ޓްރަސްޓް އެ   .0   

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޓްރަސްޓް ފަންްޑ ހިންުގމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުން 
ވަކިކޮށް، ނުވަތަ މައްސަަލ ތަޙުޤީޤުކޮށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމެންދެްނ 
އެކަހެރިކުރުމަށްފަހު، އެޑްިމނިސްޓްރޭޓަރުގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމަށް އެެހްނ 

 މުވައްޒަފެއް ޢައްޔަންކުރުން.
 ގި ގޮތް ތަޙުޤީޤުކުރުން.އެކައުންޓު ހިން  .7   
ތަޙުޤީޤުގެ ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރު އެކަހެރިކުރި އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރ   .3   

ޒިންމާވާްނޖެހޭ ަކމެއް ނެތްނަަމ، އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރ އަނބުރާ ެއ މަޤާމަްށ 
 އިޢާދަކުރުން.

ތަޙުޤީޤުގެ ހޯދުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެކައުންޓު ބެލެހެއްޓުމަށް  އިޞްލާޙީ   .1   
ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެޭހނަމަ، ެއ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. އަދި އެކައުންޓު 

 ބަންދުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކައުންޓު ބަންދުކުރުން.
 

ދައުލަތުގެ 
އޮފީސްތަކުން ފަންޑު 
އެކައުންޓް ހުޅުވައި 

ހިންގުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހުޅުވައި ހިންގަންޖެޭހ ، ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން )ހ(  13.08
ފަންޑުތައް ހުޅުވައި ހިންގުމުގައި، ހުރިހާ ފަންޑުތަކެއްގެ ަމއިގަނޑު ސިފަތައް 
އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުމާއި، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ިހސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި 

ބޭނުންވާނެތީ، ަދއުލަތުގެ އޮފީހަކުން ގެންގުޅުމުގަިއ ހަރުދަނާ އެއްއުސޫލުތަކެްއ އޮތުން 
އެފަދަ ފަންޑެއް ހުޅުވަިއ ހިންގަްނ ބޭނުންވާަނމަ، އެ ފަންޑަާކ ބެހޭ ތިރީގައިމިާވ 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް "ފަްނޑް ސްޓޭޓްމަންޓް" ތައްޔާރުކޮށް ފަންޑު ހުޅުުވމަްށ 

އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް)ފަނަރަ( ދުވަސް ކުރިން  01ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ 
އަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސްލިޔުމަކުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. އަދި މި ހުށަެހޅުން 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމާމެދު ފެންަނ ޮގތެއް އެ އޮފީހަކަށް  01ލިބޭތާ 
 ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ހުޅުވުމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުެގ ނަމާއި، ނަންބަރާއި، ތާރީޚު.ފަންޑު   .0   
 ފަންޑުގެ ނަން.  .7   
 ފަންޑުގެ ބޭނުން.  .3   
 ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާެގ ބާވަތް.  .1   
 ފަންޑުން ހޭދަކުރެވޭ ކަންތައްތައް.  .1   
 ފަންޑު ހިންގުމުގަިއ ޒިްނމާ އުފުލާ ފަރާތް.  .6   
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ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަްނ ބޭުނންވާނަަމ ފަންޑު ހިންގުމަށްޓަކައި   .2   
 އެކަން.

ފަންޑު އެކައުންޓު ބަންދުކުރާނެ ތާރީޚާއި، ބަންދުކުރާއިރު އެަކއުންޓުގައި   .2   
 ހުންނަ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތެއް.

ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ޚަރަދުކުރުމާއި، އަދި ހިސާބުތައް ލިެޔ  )ށ(  
 އްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.ބެލެހެ

ވަނަ  01.17ފަންޑު އެކައުންޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު، މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ތައްޔާރުކޮށް އެ ފަންޑެއްގެ ބައިވެރިންނަށް 

 އެވެ.ފެންނަގޮތަށް އާންމުކުރަންވާނެ
މިިނސްޓްރީ އޮްފ ފަންޑު ހުޅުުވމަށް ހުށަހަަޅންޖެޭހ "ފަންްޑ ސްޓޭޓްމަންޓް"   )ރ(  

 އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ސުންފިނޭން
ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގެ 
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި 

 ރިކޮންސައިލްކުރުން

ބޭންކް އެކައުންޓާ ވަކިން ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހިންގޭނަމަ، އެކަމާ ހަވާލުވެހުިރ ޕަބްލިކް   13.09
 މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޮންމެ ބޭންކް އެކައުންޓެއްގެ ިހސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް ވަކިން ބެލެެހއްޓުން. )ހ(  
 ގެންވާ ކޮންޓްރޯލް ޤާއިމުކުރުން.އެކައުންޓު ހިންގުމުގައި އެކަށީ )ށ(  
 މަދުވެގެން މަހަުކ އެއްފަހަރު އެކައުންޓު ރިކޮންސައިލްކުރުން. )ނ(  
ލިބުނު ފައިސާ ަހމައަށް ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، ަޖމާކުރި ފައިސާއާިއ  )ރ(  

 ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާ ރަނގަޅަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާކަމުގެ ޔަޤީންކަން
 ހޯދުން.

 
ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް، ތައްޔާރުކުރި  )ބ(  

ަވނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  01ހިނގާ މަހުެގ  ފަރާތާއި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށް،
 އަށް ފޮނުވުން.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 
 ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގެ
 ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

ތިރީގައިވާ ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގެ ހިސާބުތައް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަާޅ  )ހ(  13.10
 ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ. ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންގޮތެއްގެމަތިން 

 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިުއ ފަންޑް   .0   
 ލް ވަރކްސް ފަންޑް ލޯންސް އެންްޑ ކެޕިޓަ  .7   
 އެޑްވާންސް ފަންޑް   .3   
 ޓްރަސްޓް ފަންޑް  .1   
ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގައި ހުިރ ފައިސާގެ ޖުމުަލ، ޕަބްލިްކ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުިރ  )ށ(  

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ދައުލަތުން  03.17ފައިސާއާއި މި ގަވާއިދުގެ 
 މުލަ އަދަދާ އެއްވަރުވާންވާނެއެވެ.އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖު

ދައުލަތުން އިންވެސްޓްކުރާ ފައިސާގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު ފިޔަވައި، ޕަބްލިކް ބޭންކް  )ނ(  
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް، އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ކަނޑައަާޅ 
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އޭގެ ތަފުސީލު  ގޮތެއްގެމަތިން ހިސާބުކޮށް، ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގެ ހިސާބުތަކުގައި
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
އެޑްވާންސް ފަންްޑ 

އަދި އެ ފަންޑު 
 ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް

އެޑްވާންސް ފަންުޑން ފައިާސ ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮްތތަކުންކުރެ ގޮތެއް  )ހ(  13.11
 މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

 އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ދޭންޖެހޭ   .0  
 ފައިސާ ދިނުމަށް.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ   .7   
އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއް ނެތް ރަށެއްގައި، ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގަިއ 

 ހިންގާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް.
ތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައިިމވާފަދަ ކަންތައްތަކާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންތައް )ށ(  

 ގުޅިގެންވެސް އެޑްާވންސް ފަންުޑން ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
ކުރިން ވިސްނައިގަންނަން ނުވަތަ ރާވަން ނޭނގޭގޮތަށް ކުއްލިއަަކށް ދިމާވާ   .0   

 ކަމަކާ ގުޅިގެްނ ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.
ގެ މަތިން އެހެން އެއްވެސް ޕަބްލިކް ފަންޑަކުްނ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއް  .7   

 ފައިސާ ދޫކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.
އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ދޭންޖެހޭ ފައިާސ   .3   

 ދޫކުރުމަށް.
ާމލީ ޒިންމާދާރުވެރިާޔ  އެޑްވާންސް ފަންޑުން ފައިާސ ނެގުމަށްޓަކައި، އެ އޮފީހެއްގެ )ނ(  

އަށް ހުށަހަަޅންވާނީ، ފައިނޭްނޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް
 ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތަށް މާީލޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ.

މި މާޢްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ 
މަކުން ލިބިގެން، އެ ލިޔމުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، ެއޑްވާންސް ފަންޑުްނ ލިޔު

 ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އެޑްވާންސް ފަންުޑން ފައިސާ ނެގުމަށް، ހިނގާ މާލީއަހަރުގެ ތެރޭަގއި ދީފައިވާ ހުއްދަ،  )ރ(  

 ގެ ނިޔަލަށް ބާޠިލުވާނެއެވެ. 30އެ އަހަރުގެ ޑިެސންބަރު 
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  01 ބާބު 
 ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، ލޯނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި، އަދި ގެރެންޓީދިނުން 

 
ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް 

ފައިސާ ނެގުމާއި، 
 ގެރެންޓީދިނުން

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން، ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން  )ހ(  14.01
ޏަކަށް، އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގަންވާނީ ނުވަތަ ދަރަންޏަށް އެއްވެސް ދައުލަތުގެ ކުންފުން

ފައިސާއެއް ނަގަންވާނީ، ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭޮގތަށް، މިނިސްޓަރު 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 ހުއްދަދިނުމުންނެވެ. 
ލޯނު ނެގުމުެގ ސަބަބުން ޤައުމުެގ ތަރައްޤީއަށާއި،  ދަރަނި ނުވަތަ  .0   

 އިޤުތިޞާދަށް ކުރާނެ ފައިދާއަކީ ކޮބައިކަން.
ދަރަނި ނުވަތަ ލޯނު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނޭ   .7   

އަސަރު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކަނޑައަޅާ މުއްދަތާއި، މިންވަރާއި، ދަރަނި 
ސްޓާއި، ދަރަނި ނުވަތަ ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި ނުވަަތ ނުވަތަ ލޯނުގެ އިންޓަރެ

ދަރަނި ނުވަތަ ލޯނު ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭެނ އެންމެހަިއ ަޚރަދުތަކުގެ 
 ތަފުސީލު.

ދަރަނި ނުވަތަ ލޯުނ ނަާގ ބޭނުމާއި، ކަނޑަައޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރަިނ   .3   
ކަންކަްނ ަބޔާންކޮށް، ނުވަތަ ލޯުނ އަދާކުރާނެކަމުެގ ޔަގީންކަްނ އޮވެގެްނ މި

ދަރަނި ނުވަތަ ލޯނު ނަގާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަާޅ 
 ދިރާސާ ރިޕޯޓު.

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށް ނަގާ  )ށ(  
ވަތަ ދައުލަތުެގ ލޯނަކާ ގުޅިގެްނ، ނުވަަތ ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއަާކ ގުޅިގެން، ނު

ނަމުގައި ހިންގާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިެގން، ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ 
ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނީ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ 
 މުދަލެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް ރަހުނުކުރަންވާނީ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ

މުދަލަކާ ނުވަތަ ފައިސާއަާކ ގުޅޭގޮތުްނ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް އަޙުދެއް ނުވަަތ 
ވަަނ މާްއދާގައިވާ ތަފުސީލު  01.17ކަށަވަރުކަމެއް ދޭންވާނީ، މި ގަވާއިދުެގ 

ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރު އެކަމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 
 ތަށް ކުރުމަށް ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. ހުށަހަޅައި، އެކަން އެގޮ

 
ދަރަންޏަށް ފައިސާ 
ނެގުމަށް ނުވަތަ 

ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދަރަންޏަށް ފައިސާ  01.10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  14.02
ގެރެންޓީ ދިނުމަށް  ހެުޅމެއް ހުށަހަަޅންވާނީ،ނެގުމަށް ހުށަހަާޅ ކޮންެމ ހުށަ

މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ުއސޫލުގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން، މިިނސްޓަރަށެވެ. 
 މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމުގައި ތިރީގައިމިާވ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ދަރަންޏަށް ނަގަން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އަދަދު.  .0  
ތުގައި ނުވަަތ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގަްނ ބޭނުންާވ ފައިސާއާ ލޯނުގެ ގޮ  .7   

ގުޅިގެން، ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓުގެ އަދަދާއި، ލޯނު ނެުގމަށްޓަކައި 
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ނުވަތަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ަޚރަދުތަކުގެ 
 ތަފުސީލު.

ރަންޏަްށ ނަގަްނ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގަން ބޭނުންާވ ފައިާސ ނުވަތަ ދަ  .3   
ބޭނުންވާ ފައިާސ ހޯދަން ބޭނުންަވނީ ޮކން ބޭުނމެއްގައިކަމާއި، އެކަމުެގ 
ސަބަބުން ހާސިލުވާނެ ތަރައްޤީގެ އަމާޒަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެަކމުގެ ސަބަބުން 

 ޤައުމަށް ކުރާނެ ފައިދާއަކީ ކޮބައިކަން.
ބުރާ ދައްކަން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާ އަނ  .1   

 ދައުލަތަށް ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތު.
ލޯނު ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާ   .1   

ފަރާތުން، ލޯނު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ 
 ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާ ނުވަތަ އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓު.

ނެގުމުްނ ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުްނ، ޤައުމުގެ ިއޤުތިޞާދީ ލޯނު   .6   
ހާލަތަށް ނުވަތަ މާީލ ހާލަތަށް ކުރާެނ ހެޔޮ ައސަރާއި ނުރަނަގޅު އަސަރުެގ 

 ތަފުސީލު.
ލޯނު ނެގުމުން ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން   .2   

އި އުފުލަްނޖެޭހ ހުރިާހ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުވަަތ ދަރަނީގެ ގޮތުގަ
އިލްތިޒާމުތަކެއްގެ ޖުމުަލ އަދަދާއި، އެ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކޮށް ނިންމަންޖެޭހ 

 ތާރީޚު.
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ގެރެންޓީއެއް  01.10މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

އް ދިނުމަށް، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެ
ރަހުނުކުރުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލަކާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޙުދެއް 
ނުވަތަ ކަށަވަރުކަމެއް ދިނުމަްށ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަާޅ ކޮންމެ ހުށަހެުޅމެްއ 
ހުށަހަޅަންވާނީ ގެރެންޓީ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއެއްގޮތަށެވެ. 

އެ އުޫސލުގައި ތިރީގައިާވ މައުޫލމާތު ުނހިމެނޭަނަމ ކޮްނމެ ހުށަެހޅުމެއްގަިއ  އަދި
 ތިރީގައިމިވާ ތަފުސީލު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޭން ބޭނުންވާ ގެރެންޓީގެ، ނުވަތަ ރަހުނުކުރަްނ   .0   

ވަަތ ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޙައްޤުގެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތުގެ ނު
 އަޙުދުގެ ނުވަތަ ކަށަވަރުކަމުގެ ތަފުސީލު.

ހާސިލުވާނެ ތަރައްޤީގެ އަމާޒަކީ ކޮބައިަކމާއި، އެކަމުެގ ސަބަބުްނ ޤައުމަށް   .7   
 ކުރާނެ ފައިދާއަކީ ކޮބައިކަން.

ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދީ ހާލަތަށް ނުވަތަ މާލީ ހާލަތަށް ކުރާނެ ހެޔޮ އަސަރާިއ   .3   
 .ނުރަނގަޅު އަސަރުެގ ތަފުސީލު

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ އިލްތިޒާމުތަކެއްގެ ޖުމުަލ   .1   
 ތަފުސީލާއި، އެކަންތައްތައް ނިމުމަކަށް އަންނާެނ ތާރީޚު.

ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގާނަމަ، ދަރަންޏަށް ނެގި ޕްިރންސިޕަލް އަދަދާއި،  )ނ(  
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ދަރަންޏަށް ނެގުުމގައި ހިނާގ އެހެްނ އެއަށް ދޭންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓާއި، އެ ފައިާސ 
ޚަރަދުތައް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅި ފާސްވެފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ދޭންވާނީ، 
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންުޑންނެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުްނ 

އެންމެހަިއ ގެރެންޓީދިނުމާއި، ރަހުނުކުރުމާއި، އަޙުދުކަށަވަރު ދިނުމުގައި ކުރަންޖެހޭ 
ޚަރަދުތަކަށްވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެިޅ ފާސްެވފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިުއ ފަންޑުންނެވެ.
ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭ ގެރެންޓީ  )ރ(  

މިނިސްޓްރީ އޮްފ ގްސްގެ ިހސާބުތައް، ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަްނޑަރޓޭކިން
 ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ސުންފިނޭން

ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް މާލިއްޔަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެގޮތުން ދަރަންޏަށް  )ބ(  
އެދެވޭނީ ަވނަ މާއްދާގައިވާ ޮގތުގެމަތިން  01.10ފައިސާ ނެގުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

 ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރަށެވެ.
ކުރު މުއްދަތުގެ ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތުގެ ލޯނު ނެގުމަށް ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ފައިސާ  )ޅ(  

ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރާބެހޭ ރިޕޯޓެއް، މިނިސްޓަރު ކަނަޑއަޅާ މުއްދަތެއްގައި 
 ފަރާތަކުންނެވެ.ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާނީ މިިނސްޓަރު ކަނޑައަާޅ 

"ލޯން ރެޖިސްޓަރ" އެއް ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ. މި  ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން )ކ(  
ރަޖިސްޓަރީގައި ދައުލަތަށް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ލޯނުތަކާ ބެހޭ ތަފުސީުލ 

ޓަރު ކަނޑައަާޅ ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ މިނިސް
 ގޮތެއްގެމަތިން  މިިނސްޓަރު ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކުންނެވެ.

 ލޯނު ރަޖިސްޓަރީގައި މަދުވެގެން ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުންަނންވާނެއެވެ. )އ(  
ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނަމާިއ ލޯުނ ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ ަނމާިއ ލޯނުެގ   .0   

 ރިފަރެންސް ނަންބަރު.
އަދަދާއި ފައިސާގެ ބާވަތް، އަދި ލޯނު ނެގުމަށް ހިނގާ އެހެނިހެްނ  ލޯނުގެ  .7   

 ޚަރަދު.
ލޯނުން ފައިސާ ނަގަްނ ފެށޭނެ ތާރީޚާއި، އެންމެފަހުން ފައިާސ ނެގޭެނ   .3   

 ތާރީޚު.
 ލޯނުގެ މުއްދަތު )ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ތަފުސީލާއެކު(  .1   
ޓާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ލޯނު ހަމަޖެްއސުމާ ުގޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯ  .1   

 ޚުލާޞާއެއް.
ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަްނ ފަށަންޖެޭހ ތާރީޚާއި ފައިސާ ދައްކާެނ ގޮތުެގ   .6   

 ތާވަލު )ލޯން ރިޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް(
 ލޯނު ނެގުާމ ގުޅިގެްނ ުމޖުތަމަޢަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ ޚުލާޞާއެއް.  .2   
އަދި ިސންކިންގ ، ޕްރިންސިޕަލް އަދަދާއި އިންޓަރެސްޓުގެ ތަފުސީލް  .2   

 ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަްނޖެހޭަނމަ ަޖމާކުރަންވީ އަދަދު.

 
ދައުލަތުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރަންވާނީ، ލޯނު ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  )ހ(  14.03ދައުލަތުން ލޯނުގެ 
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ގޮތުގައި ފައިސާ 
 ދޫކުރުން

ނެއް ދޫކުރުމަްށ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިްނ ލިބެްނ ހުރުމާއެކު، އެފަދަ ލޯ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަދިނުމުން، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މަޞްލަޙަތު 

 ހިމެނިގެންވާ ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ "ދައުލަތުގެ ބޭނުންތައް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިިވ  )ށ(  

 .މަޞްލަޙަތުތައް ހިމެނިގެންވާ ބޭނުންތަކަށެވެ
މުިޅ މުޖުަތމަޢަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ޮބޑުބަޔަކަށް އެކަމުްނ ލިބޭެނ   .0   

 މަންފާއެއް އޮތުން.
ސަރުކާރަކަށްވީތީ އަދާކުރަންޖެޭހ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ސީާދ  ،އެކަމަކީ  .7   

 ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވުން.
ގެ އެކަމެއް ކުރުމުެގ އެްނމެ މައިގަނުޑ އެއް ސަބަބަކީ، ވަިކ ފަރުދެއް  .3   

 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމެއްކަމުގަިއ ނުުވން.
އެކަމަކީ، އާްނމު ޞިއްޙަތާއި، އާްނމު ރައްކާތެރިކަމާއި، އާންުމ   .1   

މަޞްލަޙަތާއި، އަމަންއަާމންކަމާއި، ޤައުމުެގ ކުރިއެރުމާއި، ޤައުމުެގ 
 ހިކުރާ  ަކމަަކށްވުން.ފުދުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހާސިލުުވމަށް މަގުފަ

ދައުލަތުން ލޯނު ދޫކުރަންވާނީ، އާންމުކުރެވިފައިވާ ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތިްނ  )ނ(  
ކަނޑައެޅޭ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުންނެވެ. ދައުލަތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެއް މާފުކޮށްދެވޭނެ 

 ހާލަތްތައް މި ސިޔާސަތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
( ގައިވާ ބޭނުންތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައުލަތުން ލޯނަކަށް މި މާއްދާގެ )ށ )ރ(  

އެދޭނަމަ، އެދެންވާނީ އެަކމަށް އެދި ލިުޔމަކުން މިނިސްޓަރަށެވެ. މިގޮތުން ލޯުނ 
 ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ިހަމނަންވާނެއެވެ.

 މާތު.ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫ  .0   
 ލޯނު ނެގުމަށް ބޭނުންާވ ސަބަބު.  .7   
 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އަދަދު.  .3   
 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތު.  .1   
 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު )ރިޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް(  .1   
 ކުރާެނ ފައިދާ.ލޯނު ފައިސާއިން ކުރާ ބޭުނމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް   .6   
 ލޯނު ނެގުމުގަިއ ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު.  .2   
 ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީގެ ތަފުސީލު.  .2   
ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ގެރެންޓީއެއް ދޭނަަމ، އެފަރާތުން   .5   

 ދޭ ގެރެންޓީގެ މަޢުލޫމާތު.
 ނިްނމި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ. ލޯނު ނެގުމަށް ެއ އޮފީހަކުން  .01   
އަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމީގެ އިތުރުންވެސް   .00   

 މަޢުލޫމާތު.
ދައުލަތުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ ތަފުސީލު، "ލޯން އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީ" އެއް،  )ބ(  

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ިމ ރަޖިްސޓަރީގައި ތިރީގައިވާ  ސުންނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންމި
 މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ.
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 ލޯނުގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު.  .0   
 ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ ނަމާިއ އެޑްރެސް.  .7   
 ލޯނަށް ދޫކުރި ފައިސާގެ އަދަދާއި ފައިސާގެ ބާވަތް، އަދި ލޯނު ނެގުމުގައި   .3   

 ހިނގާ އެހެނިހެްނ ޚަރަދުތައް.
 ލޯނު ދޫކުރި ތާރީޚު.  .1   
 ލޯނުގެ ބާވަތް ނުވަތަ ބޭނުން.  .1   
 ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ތަފުސީލު.  .6   
ލޯނު ނެިގ ފަރާތުން ލޯުނ އަނބުރާ ނުދެއްކިއްެޖ ާހލަތެއްގައި    .2   

 ގެރެންޓީދީފައިވާ ފަރާތް. 
 ޓް މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚުތައް.އިންޓަރެސް ،ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި  .2   
 ލޯނުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑާއި، ލޯނު ައނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު.  .5   
 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު )ރިޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް(  .01   
 ލޯނުގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚު  .00   
 ންސް ނަްނބަރު. ލޯނު ދޫކުރުމަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަދިން ރިފަރެ  .07   
 ލޯނާބެހޭ ލިޔުންތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަން.  .03   
ލޯނުތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ބަލަހައްޓާގޮތަށް ދޫކުރާ ދައުލަތުގެ  )ޅ(  

ލޯނުތަކާއި، ވިޔަފާރި ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ދައުލަތުގެ ލޯނުތަކުގެ ވޭތުވެދިޔަ 
މިނިސްޓްީރ ަވނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  01ތައް ހިނގާ މީލާދީ މަހުގެ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތުަތއް ިމ މާއްދާގެ )ޅ(  ސުންއޮފް ފިނޭން
 ގައި ބަޔާންކުރާ ލޯނު އިންވެސްްޓމަންޓް ރަޖިސްޓަރީގައި ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.

 
ޔަފާރި ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ސޮއިކުރާ ވި )އ(  

އެއްބަސްވުންތަކާއި، އެމް.އޯ.ޔޫ )"މެމޮރޭންަޑމް އޮފް އަންަޑސްޓޭންޑިންގް"(ތައް 
ލިޔެފައި ހުންނަންވާީނ ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުާރ އިދާރީ އިންތިާޒމުތަކަށް މަގުފަހިވާެނ 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
 

އޮތް ލޯނަކަށް  ހުއްދަ
މެނުވީ ދައުލަތުގެ 
 ފައިސާ ދޫނުކުރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް މެނުީވ، ނުވަތަ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްާޔ ލޯުނ   14.04
ދޫކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ވަކި ގިންތިތަކެއްގެ ތެރެއިން މިިނސްޓަރު ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް 

 އިސާ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.މެނުވީ، ދައުލަތުގެ ފަ

 
ދައުލަތުން ނަގާ 

ލޯނާއި، ދޫކުރާ ލޯނުގެ 
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، 

 ރިޕޯޓުކުރުން 

 31)ތިނެއް( މަހެްއ ިނމޭތާ  3ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނުެގ ހިސާުބ ބަލަހައްޓައި، ކޮްނމެ  )ހ(  14.05
ތުން ނަާގ ލޯނުެގ ރިޕޯޓެއް ިމނިސްޓަރު ކަނޑަައާޅ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަ

ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ރިޯޕޓުގައި ލޯނުގެ ުޖމުަލ 
އަދަދާއި، ލޯނުގެ އަދަދު އިތުރުވާ މިންވަރާއި، އިންޓަރެސްޓް އަދި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 

 ހޭދަކުރިވަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ތިނެއް( މަހެއް ިނމޭާތ  3ލަތުން ދޫކުރާ ލޯނާބެހޭ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި، ކޮްނމެ ދައު )ށ(  
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)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުން ދޫކުރާ ލޯނުގެ ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓަރު  31
ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަަހޅަންވާެނއެވެ. ިމ ރިޕޯޓުގައި 

ލޯނުގެ އަދަދު އިތުރުވާ މިންވަރާއި، އިންޓަރެސްޓް އަދި  ލޯނުގެ ުޖމުަލ އަދަދާއި،
 އަނބުރާ ލިބުނު މިންވަރު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 3 ާމީލ ައަހުރެގ ޮކްނމެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު )ނ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަުރ  31)ތިނެއް( މަހެއް ނިމޭތާ 

 ހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ރައީސުލްޖުމް

 
ލޯނު ހިސާބުތަކަށް 

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 
 ގެނައުން

ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނުގެ ިހސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި، ތިރީގައިިމވާ ބާވަތުގެ ކަމެްއ  )ހ(  14.06
ޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނެސް ހިނގައިފިނަމަ،  ލޯނު ަރޖިސްޓަރީއާއި ހިސާބުތަކަށް ގެންނަން

 ލޯނާގުޅޭ އެހެނިހެްނ މަޢުލޫމާުތ ފައިލުތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނެއްގެ އަދަދު އިތުރުވުން.  .0   
 ލޯނު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތާއި ތާވަލު ބަދަލުވުން.  .7   
 މުޅި ލޯުނ ނުވަތަ ލޯނުެގ ބައެއް ކެންސަލްވުން.  .3   

 ލޯނު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން.  .1   
 ލޯނުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް އައުން.  .1   
 ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ނުވަތަ ގެރެންޓީއަށް ބަދަލެއްއައުން.  .6   
މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާކީހުރި ލޯނުގެ އަދަދަށް، އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭރުފައިސާގެ  )ށ(  

ކުާރ އަސަުރ ެއ އަހަރެއްެގ މާީލހިސާބުތަކުގައި  އަގަށް އަންަނ ބަދަލުން
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 
ކޮންޓިންޖެންޓް 

 ލަޔަބިލިޓީ 
މިނިސްޓްީރ ދައުލަތުން ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެްމނިޓީ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަަޅންވާނީ،  )ހ(  14.07

  ކަނޑައަާޅ އުސޫލާއެއްގޮތަށެވެ. ސުންއޮފް ފިނޭން
ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކެއް  )ށ(  

 ކަނޑައެޅުމުގައި، ގެރެންޓީއާއި އިްނޑެމްނިޓީ އަދި އަންޑަރޓޭކިންްގސް ފަދަ ލިޔުންތައް 
ދިރާސާކުރާނެ ގޮތާއި، އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތާއި، ހުއްދަދިނުމާިއ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް، 

ހޭ ލިޔެކިޔުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އަދި މިކަމާބެ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭ ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގގެ  )ނ(  

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ބައިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔާރުކޮށް 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ސުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީތަކާއި އިންޑެމްނިޓީތަކާއި   .0   
 އަންޑަރޓޭކިންގތަކުގެ ތަފުސީލު.

 ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ކޮންޓިްނޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ތަފުސީލު.  .7   
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 ލަޔަބިލިޓީތަކުގެ ޖުުމލަ. ސަރުކާރުގެ ކޮންޓިންޖެންޓް  .3   

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ިހމެނޭ ބައިތަކުންކުރެ ކޮްނމެ ަބއެއްގެ ރަޖިސްޓަީރ  )ރ(  
 ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭގޮތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިީޓ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ދިުނމަށް ނިންމުުނ   .0   
 )މިގޮތުން ހުއްދަދެވޭ ޤާނޫނު( ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު.

ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންެޑމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ދިނުމުެގ ސަބަބުން   .7   
 ފައިދާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ނަން.

ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ދެުވނު ލޯުނ   .3   
ތެރޭގަިއ ލޯުނ އަނބުާރ  އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް. )މީގެ

 ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ.(
 ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ދެވުނު ތާީރޚު.  .1   
ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ދައްކަންޖެހިދާެނ   .1   

 ހާލަތްތައް.
ޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިން  .6   

 ތާރީޚު.
ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގގެ ބަދަލުގައި   .2   

 ދިނުމަށް އެއްބަސްވި ސެކިއުރިޓީ. )ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ(
ދަތުގައި ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގގެ ުމއް  .2   

 ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް.
ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގެގ ދަށުން   .5   

 ދެއްކި ފައިސާގެ އަދަދު. ،ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެުހނުނަމަ

ދިވެހި ދައުލަތުން ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީއެއް ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގއެއް  )ބ(  
ލޯނަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކިގެން، ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަަތ ދީފައިވާ 

އަންޑަރޓޭކިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކަންާވނީ ކޮންސޮލިޑޭޓަްޑ 
 ރެވެނިއު ފަންޑުންނެވެ.

ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ އިންެޑމްނިޓީއެއް ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގއެއްގެ ސަބަބުން،  )ޅ(  
 ންޖެހިދާނެ ސަރުކާރުގެ ލަޔަބިލިޓީއަކަށް، ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަދާކުރަ

 
 
 

ދައުލަތުގެ 
އޮފީސްތަކުން 

ދަރަންޏަށް ފައިސާ 
 ނެގުމަށާއި، 

މާލީސެކިއުރިޓީ 
ވިއްކުމުގައި 

ށް ފައިސާ ނެގުމާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން، ދަރަންޏަ  14.08
 މާލީސެކިއުރިޓީ ވިއްކުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ތިރީގައިމިާވ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.
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 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 
ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެނޫން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  )ހ(  

 ހޯދުމުގެގޮތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގަންާވނީ، މޯލްޑިްވްސ ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން
 ދޫކުރާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ހިންާގ މާލީއިާދރާއަކުންނެވެ.

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެނޫން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  )ށ(  
ހޯދުމަށް މާލީ ސެކިއުރިޓީ ވިއްކަންވާނީ، ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ިހންގާ މާލީއިދާރާއެްއ 

 ންނެވެ.މެދުވެރިކޮށްގެ
ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތަކަށް، އެ ދަރަންޏެއްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން  )ނ(  

ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނީ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ދައުަލތުގެ މިލްކިއްޔާތެއް 
މި މާއްދާގެ )ހ( އާޢި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ނަގާ  ،ރަހުނުކުރަންވާނީ

 ޏަކަށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއަކަށެވެ.ދަރަން
ދަރަންޏާއި ގެރެންޓީގެ 
މަޢުލޫމާތު ަމޖިލީހަށް 

 ފޮނުވުން

)ތިރީސް(  31ދަރަންޏެއް ނަގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން   14.09
ޢުލޫމާތު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ އެ ެގރެންޓީއަކާ ގުޅޭ މަ

 ން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ސުިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް 
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  01ބާބު 
 އަހަރީ މާލީހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް 

 
 

ދައުލަތުގެ 
އޮފީސްތަކުގެ އަހަރީ 

 ޕޯޓު ރި

)ތިނެއް(  3ކޮންމެ މާލީއަހަރެްއ ނިމޭތާ ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ )ހ(  15.01
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ިހމަނައިގެްނ  އަހަރީ ރިޕޯޓު 

އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ  ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލީއަހަރުެގ ހިސާބު ިނންުމމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެޭހ ޤާނޫނުގަ

ފޯމުގައި   MG/BC19ކަންތައްތަކާއި، އެކަންތައްތައް ނިންމަންޖެޭހ  ތާރީޚްތައް 
ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަންެޖހޭ ގޮުތގެ ނަޫމނާ ފޯމްތަްއ 

މެ މާލީ އަހަރެއް ިނމުމުގެކުރިން މިނިސްޓްރީއިން 'މާލީ ިހސާބު ނިންމުމާއިުގޭޅ ކޮން
 ގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި ގުޅޭ' ސާކިއުލަރގައި ޝާިއރުކުރާނެއެވެ. 

ނިމުުނ މާލީއަހަރަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުިރ ބަޖެޓުަގއި  ެއ   .0  
 އި ޚަރަދުގެ ހިސާބު.އޮފީހަކުން ލަފާކުރި އާމްދަނީއާ

މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގައި ެއ އޮފީހަކަށް ލިބުުނ އާމްދަނީއާއި ހިނިގ ޚަރަދުގެ   .7   
 ހިސާބު.

 މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކުން ިހންގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު.  .3   
ންިގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މާލީއަހަރުެގ ތެރޭގައި ެއ އޮފީހަކުން ހި )ށ(  

ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑަައާޅ ގޮތެއްގެމަތިން 
 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި، އެ އޮފީހަކަށް ބޭނުންވާ  )ނ(  
މަޢުލޫމާތު މާލީއަހަުރ  ގައި ހުރިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން 

ން ެއ ސުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0ނިމޭތާ 
 އޮފީހަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީހިާސބުތަކުގެ އިތުރުން  )ރ(  
 މަނަންވާނެއެވެ.ތިރީގައިމިވާ ބައިތައް ހި

ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނުޑ އަދި އެ އޮފީހަކާ ުގޅޭ ާޤނޫނުތަކާއި   .0   
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުެގ ދެންނެވުންތަކާއި އެފަދަ އެހެނިހެްނ 
ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ އޮފީހެއްގެ ިސޔާސަތުގެ 

އަދި ެއ  ،ވެވުީނ ކިހާވަރަކަށްކަންލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޤުޞަދު ހާސިލު
އޮފީހަކުން އެ އަމާޒަްށ ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބޭނުންތެރި 

 އަދި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައިކަން.
ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި، ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންވާ   .7   

ހާިސލުކުރުމަްށ  އަމާޒުތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، އެ ަލނޑުދަނޑިތައް
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ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުުނ ކަންތައްތަކާއި ުނކުރެވިހުރި 
 ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލު.

ފަންކްޝަނަލް ޗާޓް  އަދި ، އިދާރީ އޮނިގަނޑު. )އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓާއި  .3   
ސެކްޝަންތަކާއި، ުޔނިޓްތަކުގެ  ،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި، ޑިވިޜަންތަކާއި

 ލިއްޔަތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް(މަސްއޫ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް. )އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމާބެޭހ   .1   

 ކޮންމެ ލިޔުމަާކ ގުޅޭ ތަފުސީލު(
އަގު ހެދުމުެގ ސިޔާސަތުތައް. )ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި، ފޯރުކޮށްދޭ   .1   

 ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނަގާ ގޮތުގެ ސިޔާސަތުތައް(
ޕިޓަލް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފުސީލު. )އެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ކެ  .6   

 ހިމެނިގެންނާއި ަބޖެޓުގައި ނުހިެމނި ހިންގުުނ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފުސީލު(
ސަރުކާރުގެ މަސްއޫުލ އޮފީހެއްގެ ަމސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ    .2   

ެއ  ،ހިމަނަންޖެހޭަކމަށް ެއ އޮފީހަކަށް ފެންނަ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ާވނަމަ
 މަޢުލޫމާތު.

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި 
އެތަންތަނުގެ ދަށުން 

ހިނގަމުންދާ 
އިދާރާތަކުގެ އަހަރު 

 ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އަހަރު ިނމުުމން،  އެއޮފީހެއްެގ ައހަރީ މާީލ ބަޔާްނ  )ހ(  15.02
މިނިސްޓްީރ ނިޔަލަށް ވަަނ ދުވަހުގެ  01ތައްޔާރުކޮށް، ހިނގާ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 

އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާުތ  އޮފް ފިނޭންސް
 (MG/BC20)ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ލިބުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ )އެކި ބައިތަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދުގެ   .0
 ޖުމުލަ ވަކިވަިކން އެނގޭގޮތަށް(

ޚަރަދު ނުވަތަ ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ )އެކި ބައިތަކަށް   .7   
 ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަކިވަކިން އެނގޭނެގޮތަށް(

އަހަރުތެރޭގައި ލިބުނު އެއްޗަކަށްވުރެ އިތުރަށް އެ އަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު   .3   
އަހަރުތެރޭގައި  އަދަދު، ނުވަތަ އަހަރުތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވުނު އަދަދަށްވުރެ

 ލިބުނު އެއްޗެއް އިތުރުވާ އަދަދު.
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް   .1   

 ގެ ނިޔަލަށް ނުދެވިހުރި ފައިސާެގ ތަފުސީލު. 30ޑިސެންބަރުމަހުގެ 

ވެފައިާވ  ދޭންޖެހޭ ފަރާތަށް ނުދެވި އެކައުންޓުގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް   .1   
ފައިސާގެ ތަފުސީލު )ހަވާލުނުވެ ފާއިތުވެފައިވާ މުއްދަތު އަހަރުދުވަހަށް 

 ބަހައި އަހަރުތައް ވަކިވާގޮތަށް(
ރައުސުލްމާލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެކުވެފައިވާ ފަންޑު )އެކިއުމިލޭޓެްޑ   .6   

 ފަންޑް( ގެ ގޮތުގައި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޮތް އަދަދު.

އި ފައިސާއެއް ހޯދާފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ަފރާތަކަށް ދަރަނީގެ ގޮތުގަ  .2   
 އެއްޗެއް ދޭން އޮތްނަމަ، އޭގެ ތަފުސީލު. 
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އެކައުންޓަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ   .2   
 ތަކެތީގެ ލިސްޓު )އަގުތަކާއެކު(

ންޖެޭހ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ ލިބެންޖެހޭ ާއމްދަނީއާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބެ  .5   
 ނުލިބިހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލު.

ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީސްތަކުން މި މާއްދާެގ  )ށ(   
ވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ  01)ހ( ގައިވާ ރިޕޯޓު ހިނގާ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީމަހުގެ 

 ްނމަންވާނެއެވެ. އޮފީހެއްގެ މަސްއޫލު އޮފީހަށް ފޮނުވައި ނި
ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީސްތަކުން  )ނ(   

ބަލަހައްޓާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުފަދަ އެކިއެކި ފަންޑުތަކުގެ ނިމުނު މާލީއަހަރުގެ އަހަީރ 
ދާެގ ހިސާބުތައް )ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބާއި، ބެލެންްސޝީޓް( މި މާއް

ގެ ނިޔަލަށް  30)ހ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް،  ޑިސެންބަރުމަހުެގ 
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ  01ތައްޔާރުކޮށް ހިނގާ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީމަހުގެ 

މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ހިސާބެއް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ 
ގައި  MG/BC23އަދި    1MG/BC2, MG/BC22، ގނަމޫނާ މި ގަވާއިދު

 ވާނެއެވެ. 
 

ދައުލަތުގެ 
މާލީހިސާބުތައް 
ތައްޔާރުކުރާނެ 
އެކައުންޓިންގ 
 ސްޓޭންޑަރޑްސް 

ނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ "އިންޓަނޭޝަ   15.03
އެކައުންޓެންޓްސް" އިން ނެރެ ޝާއިއުކުރާ "އިންޓަނޭަޝނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަްނޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިްސ އޮްފ 

 އެކައުންޓިންގ"  އާ އެއްގޮތަށެވެ. 

 ދައުލަތުގެ 
އަހަރީ ހިސާބުތައް 
 ން ނިންމުމާިއ ހުށަހެޅު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ލިބޭ  01.17މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  15.04
ިމ  ،އަހަރީ ހިސާބުތައް ކޮންސޮިލޑޭޓްކޮށް، ެއ އަހަރެއްގެ ދައުލަތުގެ އަހަރީ ހިސާބު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިނޭްނޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ  01.13ގަވާއިދުގެ 
)ތިނެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ންމެ މާލީއަހަރެްއ ނިމޭތާ ތައްޔާރުކޮށް ކޮ

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް، ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން މިނިސްޓަރަްށ  )ށ(  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓަރު، އެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓަރ  01ލިބޭތާ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޖެނެރަލަށް

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުގެ އަހަރީ ހިާސބުތައް، މާލީއަހަރެއް  )ނ(  
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ  01)ތިނެއް( މަހާިއ  3ނިމޭތާ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  01މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެކަން 
 ޔުމަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަންާވނެއެވެ.ލި

 7ދައުލަތުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް، މިިނސްޓަރުގެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރ ެޖނެލަރަށް ލިބޭތާ  )ރ(  
)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

 ރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރިޕޯޓު، މިނިސްޓަ
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 އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، 

އަހަރީ މާލީހިސާބު،  
އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ 
ށާއި ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެުޅން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަހަރީ  01.10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  15.05
 0ހު، އޮފީސްތަކުގެ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއަށް ލިބޭތާ މާލީހިސާބާއެކު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަ

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ފޮނުވާނީ އެ އޮފީހެއްގެ 

 މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާއެވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  01.11އިދުގެ މި ގަވާ )ށ(  
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،    އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި،  01ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރަށް ލިބޭތާ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުާރ  01.11މި ގަވާއިދުެގ 
ޓަރު ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަްށ ދައުލަތުގެ އަހަރީ މާލީހިސާބު، މިނިސް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ރިޕޯޓާއި ހިސާބުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 
ެއ ިރޕާޯޓިއ ިހާސުބަތްއ ިމިންސަޓުރ ، )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 01ފެށިގެން 

 .ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލަހްށ ފުޮނަވްނވެާނެއވެ 
 

 ދައުލަތުގެ 
އް މާލީހިސާބުތަ

ނިންމުމަށް ބޭނުންާވ 
 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން 

ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ދައުލަތުގެ މާލީހިސާބުތައް ިނންުމމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން   15.06
ން އަންާގ ސުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ިހސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް ފިނޭންސް

 ގޮތެއްގެމަތިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް 
އުވާލުމުން، ފައިނަލް 
ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް 

 ހުށަހެޅުން

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ، އެ އޮފީްސ އުވާލެވުނު ުދވަހާ ހަމައަށް  ެއ  )ހ(  15.07
ަޑއަޅާ ގޮތެއްގެމަތިްނ އަހަރަކު ހިނގާފައިވާ މުއްދަތަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ަކނ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް، އެ އޮފީހެއް އުވާލެވުނުއިރު އެ އޮފީހުގައި ހުިރ 
)ހައެއް(  6މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ތައްޔާރުކޮށް، އެ އޮފީހެއް އުވާލެވޭތާ   

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އުވާލުާމ ގުޅިގެްނ އެތަނުގައި ހުިރ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް  )ށ(  

ބަދަލުވެފައިވާނަމަ، އެ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް މިނިސްޓަުރ 
 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެންމެފަހުން ހުށަހެޅި އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ނ(  
ލުމާ ހަމައަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ އެތަނެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާ

ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 01.10އުވައިލާ މަސްއޫުލ އޮފީހުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
 އްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ވަނަ މާ 01.17އަދި 

މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ  ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  )ބ(  
އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، ހުރިހާ އެކައުންޓެއްގެ 

ހިންމުަކމަށް މިނޫނަްސ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަށް މު، ލިޔުންތަކާއި ،މަޢުލޫމާތާއި
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ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ރިކޯޑުތައް، ކޮންެމ ވަގުތެއްގައި ބެޭލނެގޮތް ހަމަެޖހިފައި 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
މަސައްކަތް ބަދަލުވާ 
ތަންތަނާއި އުވާލާ 

ތަންތަނުގެ ބަޖެޓާއި، 
 މިލްކިއްޔާތާއި،
މާލީޒިްނމާތައް 

 ބަދަލުކުރުން 

ސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް، ދައުލަތުގެ އެހެން ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ދަށުގައިވާ މަ )ހ(  15.08
އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެހާތަނަށް ޚަރަދުނުކުރެވިހުރި ބާކީ ފައިސާެގ 
ހިސާބުކޮށް ރީކޮންސައިލްކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓަރުެގ ހުއްދައާއެކު،  ެއ މަސައްކަްތ 

ށް ހަާވލުވި އޮފީހަކަށް އެ ކުރުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އަލަ
 ހިސާބާއި ބާކީހުރި ފައިސާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ބަދަލުކުރާއިރު، ކުރިން އެ  )ށ(  
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ އޮފީހަކުން އަގު އަދާނުކުރެވިހުރި ކޮމިޓްމަންޓްތަކުެގ 

 ނެއެވެ.ތަފުސީލު މިނިސްޓަރަށް ދޭންވާ
އެ މަސައްކަތާ އަލަްށ ހަވާލުވި އޮފީހުްނ އެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް ޚަރަދު  )ނ(  

ނުކުރެވިހުރި ބާކީފައިސާގެ އަންދާޒާ ހިސާބުތައް ބެލުމަށްފަހު ބާކީހުރި ފައިސާގެ 
އަށާއި ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް ،ހިސާބު ދިމާވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ްނ ސުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ހުށަެހޅުންތައް ބެލުމަށްފަހު )ރ(  

ލުވި އޮފީހަށާއި އަލަށް  އެ މަސައްކަާތ ހަވާ ،ވަކި ގޮތެއް ނިންމައި، ނިންިމ ގޮތެއް
 ކުރިން އެ ަމސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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  06ބާބު 
 ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

 
ދައުލަތުގެ 

އިންޓަރނަލް 
 އޮޑިޓް

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަކީ، ދައުލަތުގެ ަނމުގަިއ ހިނގަމުްނދާ ޕަބްލިކް ބޭންްކ  )ހ(  16.01
ލިކް ފަންޑްތަކާއި، ދައުލަތުގެ މާލީހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަން އެކައުންޓާއި، ޕަބް

 ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޤާއިމުކުރާ ިނޒާމެކެވެ.
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހުންނަ ރިސްްކ )މާލީހިންގުމަްށ ކުާރ  )ށ(  

ފައިސާ އަދި  ނުރަނގަޅު އަސަރު( ދެނެގަނެ، އެ އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ މުދަލާއި
މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ެއ ހިސާބުތަކާ ުގޅޭ އެްނެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް 
ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގައި ބަލައި 

 ޗެކުކުރެވޭނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ 
މުދަލާއި 
ފައިސާގެ 

ހިސާބުތައް 
ބެލުމުގެ ބާރާއި 

 އިޚުތިޔާރު 

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި، މުދަލާިއ ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، މުދަލާއި ފައިސާާއ  )ހ(  16.02
ގުޅުންހުރި އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް، ބޭނުންވެއްެޖ ކޮްނމެ ހިނދެއްގައި، 
މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަރު އެަކމަށް ކަނޑަައޅާ މީހަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަުރ 

 ޑިޓަރަކަށް ބެލިދާނެއެވެ.ޢައްޔަންކުރާ އިންޓަރނަލް އޮ

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ިހންގުމުގައި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި  )ށ(  
ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި، އަިދ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ހުންަނ 

ޢުލޫމާތާއި، އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި، އެކައުންޓުތަާކއި، މަ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އަދި މުދަލާއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުިރ ެއންމެހައި ރިކޯޑުތަްއ 
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިންޓަރނަްލ އޮޑިޓްކުރުމުެގ ަމސައްކަތް ކުރުމަްށ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބެލިދާނެއެވެ.
 

އިންޓަރނަލް 
އޮޑިޓް 

 ޤާއިމުކުރުން

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމުގެގޮތުްނ  06.10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  16.03
ގައި މިިނސްޓަރު މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި މަސައްކަތްކުރާނީ 

އެންެމ  ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ފަރާތުންނެވެ. އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ
އިސްވެރިޔާގެ މަސައްކަތްތައް ރިޕޯޓުކުރާނީ މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަުރ 

 ކަނޑައަޅާ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓް ކޮމިޓީއަކަށެވެ.
ްނ ކަނޑަައާޅ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުެގ ސުމިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭން )ށ(  

ގެމަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު
 ޤާއިމުކުރެވިދާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ  )ނ(  
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ރިޕޯޓުކުރާނީ އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ 
ގެ ެއންެމ އިސްވެރިޔާ ޤާއިމުކުރާ ިއންޓަރނަލް އޮޑިްޓ މަތިން އެ އޮފީހެއް

ން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްެގ ސުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަބްކޮމިޓީއަށެވެ. މީގެއިތުރަށް 
މަތިން އެ މިނިސްޓްރީން ބޭނުންާވ ރިޕޯޓުތައް މިފަދަ ނިޒާެމއްގެ ތެރެއިން ެއ 

 ވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ަމސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުާމއި، ިމ ގަވާއިދުެގ  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިންޓަރނަްލ އޮޑިްޓގެ ފަރާތުން އޮޑިޓް  06.13
މިނިސްޓްރީ  ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް އެ ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭނީ،

 ގައި މިނިސްޓަރު ޤާއިމުކުާރ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޮކމިޓީންނެވެ.އޮފް ފިނޭންސް
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަަސއްކަތް ހިނގަމުންދާ  )ބ(  

ގައި ގޮތް ބެލުމަށާއި، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުމަށް އެ އޮފީސްތަކު
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބްކޮމިޓީތައް އުފައްދާނީ ިމނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިްނ ެއ 

 އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ރޭވުމުގަިއ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ  )ޅ(  

ތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ހިންގާ މާލީޒިްނމާދާރުވެރިން އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ. އަދި ދައުލަ
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްބާުރލުމާއި އެހީތެރިކަްނ 

 އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
 

އިންޓަރނަލް 
އޮޑިޓް ރާވައި 

 ހިންގުން

މެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ނިޒާ )ހ(  16.04
 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށްޓަކަިއ  )ށ(  
ތިރީގައިވާ ބައިތައް އެކުލެވޭގޮތަށް "އިންޓަރނަްލ އޮޑިްޓ ޤަރާރު" މިނިސްޓަުރ 

 ވާނެއެވެ.އެކުލަވާލައި އެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނު
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަޤުޞަދު.  .0   
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ހަރަކާތުގެ ދައުރު.  .7   
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިްނމާތައް.  .3   
 ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާިއ އެކްސްޓާނަލް ޮއޑިޓާ ދެމެުދ އޮންނަްނޖެޭހ ގުޅުމާއި  .1   

 ވިލަރެސްކުރާނެ ގޮތް.
 އޮޑިޓް ޕްލޭން.  .1   
 ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތް.  .6   
އަދި މުއަްއސަސާގައި  ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަށް ދީފައިވާ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު  .2   

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތުގެ މިނިވަންކަން.
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތް ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ މިންގަނޑުތައް.  .2   
ކާތްތައް ހިންގުުމގެ އުސޫލުތަކާިއ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ހަރަ )ނ(  

ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މިންަގނޑުތައް ކަނޑައަޅާނީ، އޮޑިޓަރ 
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 ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާއެކު މިިނސްޓަރެވެ.
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ިނާޒމުގެ މަސައްކަތްތައް  )ރ(  

ޙައުލެއްގައެވެ. އަދި އިންޓަރަނލް އޮޑިޓުން ފަހުްނ ކުރާނީ އިދާރީގޮތުން މިނިވަްނ މާ
އޮޑިޓްކުރަން ޖެހޭނޭފަދަ މެނޭްޖމަންޓް ހަރަކާތެއްގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުްނ 

 ޝާމިލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ގަވާއިދުން ރިޕޯޓުކުރަންވާނީ  )ބ(  

މިނިސްޓަރ ޤާއިމުކުރާ ޮއޑިޓް ކޮމިޓީައށެވެ. އިންޓަރނަލް  މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ
އޮޑިޓްގެ އެންމެ ިއސްފަރާތުން މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެޭހ ަކންތައްތައް ތިރީގައި 

 މިވަނީއެވެ.
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ސަރުކާރުގެ ރިސްްކ   .0   

ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަާނތޯ އަދި  މެނޭްޖމަންޓުގެ ިނޒާމާިއ އިންޓަރނަލް 
 އެކަށީގެންވޭތޯ ވަޒަންކޮށް އޭގެ ނަތީޖާ ފޯރުކޮށްދިނުން. 

އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާއި، އަދި ރިސްްކ   .7   
މެނޭްޖމަންޓާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގައި ހުރި އިޞްލާޙްކުރެވިދާނެ 

 ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓުކުރުން.
ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އަހަރީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭންގައިާވ   .3   

އޭރުެގ ހާަލތާ ބެޭހ  ،ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ިމންވަރާއި
އިންޓަރނަްލ އޮޑިޓް ބައިގަިއ ހުރި ަވސީލަތްތައް ފުދޭވަރަށް  ،މަޢުލޫމާތާއި

 ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދިނުން.
ތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ހިންުގާމ ހަވާލުވެހުންަނ ަފރާތުގެ މައިގަނުޑ ދައުލަ )ޅ(  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
ދައުލަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ރިސްކުތަކަށް ބިނާކޮްށ   .0   

 އަހަރީ އޮޑިޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.
ކުރުމަށާއި ހުއްދަ ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ރިވިއު  .7   

 ޕްލޭން ހުށަހެޅުން.
 ކަނޑައެޅިފައިވާ އަހަރީ އޮޑިޓް ޕްލޭނުެގ ަމސައްކަތް ހިންގުން.  .3   
އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާއި ، ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ހިންުގމަށްޓަކައި  .1   

 ފަންނީ މުވަްއޒަފުން ގެންގުޅުން. ހުނަރު އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކުން އަދި އެ ޚިދުމަތް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތުން   .1   

ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޚަރަދުކުޑަ އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަށް 
ހާސިލުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އަދި އެ ޚިދުމަތް އެއަށްވުރެ ރަނގަުޅ 

 ދާނެ ގޮތްތަކަށް ލަފާދިނުން.ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވި
އޮޑިޓަރުންގެ ހުނަރާއި ތަޢުލީމު އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް   .6   

 ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
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  02ބާބު 
ގެ ގަވާއިދާ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

 ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 
"ހުއްދަ ނޫން ަޢމަލު" 

 ކުރުން
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ެގންގުޅުމާއި، ހިސާުބތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގަިއ   02.10

އަދި ( ނ)، (ށ)، (ހ) އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ެއނޫން ފަރާތަކުންވެސް މި މާއްާދގެ
ގައިވާފަދަ ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، ެއ މައްސަލައެއް ބަލަިއ ( ރ)

އަދި އެފަދަ މައްަސލަތަކުގައި ޒިްނމާވާްނެޖހޭ ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ  .ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ
ގަިއ ތިރީ. މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަލާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލުެގ 
 . ގޮތުގައެވެ

  
 ،ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނެގުމާިއ އަނބުރާ ހޯދުާމއި ޖަމާކުުރމާއި )ހ(  

ިއ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެހުރި ީމހަކު، ފައިސާ ނުަވތަ މުދާ ނެގުމާ
ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުމާިއ ނުވަތަ ޖަމާކުރުމާިއ ނުވަތަ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމުގަިއ 

 އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުން.
 

މީހެއްގެ ޒިންމާެގ ދަށުގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން ބައެްއ  އެ )ށ(  
 މަދުވުން.

 
ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް އުނިކަެމއް ލިބުން ނުވަަތ  އެ މީހެއްގެ ޒިންމާެގ ދަށުގައި ހުރި )ނ(  

 ގެއްލުން.
 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ ިމ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް ނުވަަތ  )ރ(  
 ،ުނވަތަ ނައްތާލުން ،ލުންނުވަތަ ވިއްކައި ،މުދަލެއް އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ދިނުން

 މަލެއް ހިންގުން.ޢަޝަންގެ ނުވަތަ ފޮރުވުން ނުވަތަ ކޮރަޕް
 

ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލުތައް 
 ބެލުން

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވަްއޒަފަކު އަދި އެޫނން ފަރާތަކުންވެްސ ިމ ގަވާއިދުެގ  ހ((  02.17
ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން، ނުވަތަ އެފަަދ  ފަދަ ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި 02.10

ގަިއ ބައިވެރިވިކަމަްށ ނުވަތަ ބައިވެިރވާން އުޅޭަކމަްށ ޢަމަލެއް ކުރުމު
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އެފަރާތަކާމެދު ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަުޅ  ،ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، އެކަމެްއ ބަލައި
 އަޅަންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައެްއ ބެލުމުެގ އެްނމެހައި އިދާރީ އަިދ  )ށ(  

ގެ އިންޓަރނަްލ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްބަލަހައްޓާނީ  ފަންނީ ކަންކަން
 އޮޑިޓުންނެވެ.

 
ބައިވެރިކުރަންވާނީ އެފަަދ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި )ނ(  

 ޢަމަލެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެގޮތުން
 އެއްވެސް ގުޅުމެްއނެތް ފަރާތްތަކެވެ.

 
އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު ލިބުމުްނ، ިމ ރިޕޯޓު ބަލަިއ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  )ރ(  

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް "މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓީ" އަްށ 
ލަފައަކަށް އެދި ފެނިއްޖެނަމަ، ައޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް ބަޔާންކޮށް، އެކަމުެގ 

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާެގ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަާޅ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް  )ބ(  
ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، 

 ދުވެރިކޮށެވެ.ބަންޑާރަނާއިބު ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ މެ
 

މައްސަލަ ބަާލ ކޮމިީޓ 
 އުފެއްދުން 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ހުށަހެޭޅ މަްއސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި "މާިލއްޔަތުގެ މައްަސަލ  ހ((  02.13
     ވެގެން މަދު އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެުކލެވޭ، ބަލާ ކޮމިޓީ" ގެ ަނމުގައި

 ސްޓަރު އުފައްދަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީއެއް މިނި)ހަތެއް( މެންބަރުން ހިމެޭނ  2
 

"މާލިއްޔަތުގެ މަްއސަލަ ބަލާ ޮކމިޓީ" ެގ ޒިްނމާއަކީ، ދައުލަތުެގ މުދަލާއި ފައިާސ  )ށ(  
 ބެލެހެއްޓުމާއި، ގެންގުުޅމާއި، މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ލިެޔ ބެލެހެއްޓުމުގައި،

 މައްސަލަތަާކމެދު އި ދިރާސާކޮށް ެއ ޚިލާފަށް ހިނާގ ޢަމަލުތައް ބަލަ މި ގަވާއިދާ
 ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ިމނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުމެވެ.

 
މައްސަލަ ބަާލ ކޮމިޓީެގ 

މައިގަނޑު 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، "މާިލއްޔަތުގެ މައްސަަލ  )ހ(  02.11

ޓީގެ ިހންގާ އުސޫލުގަިއ ކޮމި ،ބަލާ ކޮމިޓީ" ެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް މި ގަވާއިދާއި
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 ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.   މަސްއޫލިއްޔަތު
 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެުދ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ މި  )ށ(  
ކޮރަޕްޝަން -ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން އަދި އެންޓި

ލަތަކުގައި މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ ބަާލ އެ މައްސަ ،ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ
 ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތް މިނިސްޓަރަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭަކމަްށ  )ނ(  

ރަްށ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލައި މިނިސްޓަ
 ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިާސ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގެންގުުޅމާއި، ހިސާބުތައް ލިެޔ  )ރ(  

ބެލެހެއްޓުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކުށްތަްއ 
ންާގ ދެނެގަތުމާއި އެފަދަ ކުށްތައް މަދުކުރުމުެގ ގޮތުން މައްސަަލ ބަާލ ކޮމިޓީެގ ހި

އުސޫލުގައި މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އެެހނިހެްނ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ކޮމިޓީްނ 
 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

   
ކޮމިޓީން މައްސަލަތަްއ 

 ބެލުން 
މައްސަަލ ބަލާ ޮކމިޓީން މައްސަލަތަްއ ބެލުމުގައި، ުމސްތަޤިއްލުކަމާއެުކ  )ހ(  02.11

ގަިއ މަްއަސލައާ ގުޅުންހުިރ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލަތައް ބެލުމު
ރީނާތަކަށް ޤަާކއި ތްލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތަކަށް އަދި މައްސަލައިެގ ހެ

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދައުލަތުގެ ކޮންެމ 
 މުވައްޒަފަކާވެސް ޮކމިޓީން ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ްނ މެދުވެރިކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަންކަުމގައި  ކޮމިޝަނަރ މައްސަލައިެގ ބާވަތުން ފުލުހު )ށ(  

އޮފް ޕޮލިސް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން 
މެންބަރެއް، އެ މައްސަލައިގެ ފަންީނ ލަފާދީ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންާނ 

 ހަަމެޖއްސިދާނެއެވެ.ސުވާލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް އެހީތެރިުވމަށް 
 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2މައްސަލަ ބަލައި ިނމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން  )ނ(  
 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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 އެވެ.ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ )ރ(  
 

 މުދަލަށް ނުވަތަ ފައިސާއަށް ގެއްލުން ލިބުނު ގޮތް. .0   
 

މުދަލާއި ފައިސާއާ ހަާވލުވެހުރި މުވައްޒަފުެގ އިހުމާލުްނ ގެއްލުމެްއ  .7   
 ލިބިފައިވާނަމަ، އިހުމާލުވެފައިވާ މިންވަރު.

 
ފަކު މުދަލާއި ފައިސާއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރުްނ އެހެން ުމވައްޒަ .3   

ނުވަތަ އެހެން މީހަުކ ކުރި ކަމެއްެގ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިަފއިވާނަމަ، 
 އެފަރާތެއް މަސްއޫލުވާ މިންވަރު.

 
މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަްށ އެތަނެއްގައި ގެންުގޭޅ ނިޒާމުގަިއ  .1   

ހުރި އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާނަމަ، 
 ކަމުގެ ތަފުޞީލު.އެ

ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއްގެ ސަބަބުން ތަޙުޤީޤަށް އެއްވެސް ހުރަހެްއ  .1   
 ކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ، އެކަމެްއ ބަޔާންކުރުން.

 
މައްސަލަ ބަލާ ޮކމިޓީން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުގައި ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ލަފައެއް ހިމެނުމަްށ  )ޅ(  

ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޕޯޓުގައި އެކަމެްއ  ފެންނަނަމަ، ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
މުވައްޒަފަކާމެދު އަޚުލާޤީ ފިޔަވަުޅ އަޅަްނޖެހޭކަމަްށ ފެންނަނަަމ އެކަމެއް،   .0   

އަދި  ،މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންުނޖެހޭަނމަ އެކަން 
މުވަްއޒަފަކާމެދު މުވައްޒަފަކާމެދު ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލާފައިނުވާނަމަ އެ 

 އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅު.
 

ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މަދުކުރުމަށްޓަކައި ުމސްތަޤުބަލްގައި   .7   
 އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް. 

 
މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުެގ ިނޒާުމ ހަރުދަނާކުރުމަްށ   .3   

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް.
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ގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެްނބަރުން ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޓީ )ކ(  

  ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ސިއްުރ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި، ިމނިސްޓަރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
މި މަރުޙަލާގަިއ މިިނސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ެމނުވީ، މި ރިޕޯޓު އިތުުރ 

ޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށް ނުވަަތ ފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ ރިޕޯ
 ޝާއިޢުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 
ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު 

ލިބުމުން 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާުމ ހަރުދަނާކުރުމަށް ، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ލިބުމަށްފަހު )ހ(  02.16
އިތުރުން މިނިސްޓަރަށް ފެންނަނަމަ އިތުުރ  ކުރިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 

މައްސަލައިގައި ގެއްުލމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ލިބިފައިވާ ގެއްލުަމށް ޒިންމާވާްނެޖޭހ  )ށ(  
މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އަތުން އެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ހޯދުމުގައި 

 ނުވަތަ ޖޫިރމަނާ ކުރަންީވ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެ. ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ފިޔަވަުޅ އަޅާނީ، ެއ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފ އަދާކުާރ  )ނ(  
 މުއައްސަސާއަކަށް އަންގައި، އެ މުއަްއސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

 
ނީ، މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެްނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހެ  )ރ(  

ފަރާތަކާ މެދުގައި ކަމަށްވާނަަމ، ެއ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޝަރީޢަްތ 
 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

 
ޖޫރިމަނާކުރާނެ އަދަދު 

ކަނޑައެޅުމާއި، 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ނުވަަތ  ދައުލަތުގެ ފައިސާއަކާމެދު ނުވަތަ މުދަލަކާމެދު އެއްވެްސ ުމވައްޒަފަކު )ހ(  02.12
އެނޫންވެސް މީހަުކ ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެްއ ކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރަްނ 
ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާމެދު ިމނިސްޓަރު ގޮތެއް 
ނިންމަންވާނެއެވެ. ޖޫރިމަނާކޮށް މައްސަަލ ނިންުމމުގައި ކުރެޭވ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދު 

 ވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކަނޑައެޭޅ އަދަދަކަށެވެ.ވާންވާނީ، ތިރީގައިމި
 

ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލު ހިންުގމުގައި ހިެމނުނު ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ އަދަދާ   .0   
އެއްވަރުގެ އަދަދެއް، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއްނަމަ އެ މުދަލުގެ އަާގ 

 އެއްވަރުގެ އަދަދެއް.
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ފައިސާެގ އަދަދާ އެއްވަރުގެ މުވައްޒަފު ޒިންމާވާްނޖެހޭގޮތަށް އުނިވެފައިވާ   .7   

 އަދަދެއް.
 

މުވައްޒަފު ވިއްކާލި ނުވަތަ ދޫކޮށްލި ނުވަތަ ހަލާކުކުރި ނުވަތަ ގެއްލުންދިން   .3   
 ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ އަގާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް.

 
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުެގ އަދަދު ކަނޑައަޅަިއ   .1   

 ޖޫރިމަނާކުރާެނ އަދަދެއް. ލަތްތަކުގައިނިންމެން ނެްތ ހާ
 

ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް މީހަކު ގަސްދުގައި ކޮށްފިނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް  )ށ(  
މީހެއްގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ  އެ ،ޖޫރިމަނާނުކުރާަނމަ

ފީހަށް މިނިސްޓަުރ ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮ
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތަށް ، ޖޫރިމަނާއެއްގެ މަޤުޞަދަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރެވޭ )ނ(  
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ފުރިހަމައަށް ހޯދުމެވެ. ގެއްުލމުގެ ަބދަލު ފުރިހަމައަށް 

 ންާނނެއެވެ.ލިބެންދެން، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ދެމިއޮ
 

މުވައްޒަފަކު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކަންޖެޭހ މުދަލެއް ނުވަތަ  )ރ(  
ފައިސާއެއް ދައްކައި ނުނިމެނީސް ަވޒީފާއިން ވަކިވާން ުނވަތަ ވަކިކުރަްނ 

ދައްކައި ، ނިންމައިފިނަމަ، ެއ މުވައްޒަފަުކ އެހާތަނަށް ނުދައްކާ އޮްތ އެއްޗެއް
ގޮތަކާމެދު އެ މުވައްޒަފަކާ ެއ މުއަްއސަސާއަކާ ދެމެދު އެއްބަސްާވ  ޚަލާޞްކުރާނެ

 ގޮތެއް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިްނ ނިްނމަންވާނެއެވެ.
 

މުވައްޒަފަކު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަަތ  )ބ(  
އޮފީހަކަށް ބަދަލުވާނަަމ  ފައިސާއެއް ދައްކައި ނުނިމި އޮއްވައި ދައުލަތުގެ އެހެން 

ނުވަތަ ބަދަލުކުރާނަމަ، ެއ މުވައްޒަފަކު އެހާތަނަްށ ނުދައްކާ އޮްތ އެއްޗެއް ބަދަލުވާ 
 ،އެ މުވައްޒަފަކު އެއްބަސްކުރުވައި އޮފީހަކަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް

 ލިޔުމުެގ ކޮޕީ ބަދަލުވާ އޮފީހަށް ަވޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ އޮފީހުން  އެއްބަސްވުމުގެ
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ހުއްދަ ނޫްނ ޢަމަލެއް ނޭނިގ ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަަމ،  )ޅ(  
    އެކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމާ އެްއވަރުގެ އަދަދަކުން

 ދާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފަކު ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު، ެއ މަްއސަލަ  މިނިސްޓަރަްށ ނިންމި
 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ިމ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުެގ ސަބަބުން ލިބުުނ ގެއްލުމުގެ އަދަުދ  )ކ(  
 މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ނިްނމެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، އެ މުވައްޒަފަކު ިއހުމާލުވާ 

ކަނޑައަޅައި، އެ މުވަްއޒަފަކު ޖޫރިމަނާކުރާެނ އަދަދެއް ނިންމާނީކަނޑަައޅާީނ 
 ސްޓަރެވެ.މިނި
 

މިނިސްޓްރީ އޮްފ މި ގަވާއިދާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން  )އ(  
ން ކަނޑައަާޅ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މުވަްއޒަފަކު ހިންގި ޢަމަލަީކ، ސުފިނޭން

      އި، ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ ވައްކަމެއްފަދަ ޢަމަލެއްކަމުގައިނުވާ ކަންތައްތަކުގައާ
މި ގަވާއިދުގައި ވަކި އަދަބެއް ނުވަތަ ޖޫިރމަނާއެއް ކަނޑައެޅިފައިނުާވ 
ކަންތައްތަކުގައި، އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ 
މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ އަޅަްނޖެހޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ައޅާނީ، ިމނިސްޓަރު އަންާގ 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީަހކުންނެވެ. އެ ވަގުތަކު ޒަފަކު އެ މުވައް  ގޮތެއްގެމަތިން،
 

ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ 
ޚިލާފަށް ކުރާ 

 ކަންތައްތައް ބެލުން

ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް   02.12
ބައިވެރިވެފައިވާ އެއްވެސް  ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ބީލަމުގައި

ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނަމަ، ނުވަތަ ގެއްުލމެއް ލިބިއްެޖނަމަ، އެފަރާތަކުން މި ގަވާއިދުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ބެުލމަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.  02.15

 
ބީލަމާގުޅޭ 

 މައްސަލަތައް ބެލުން 
ބީލަމެއް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިްނ އެ ބީލަމަާކ ގުޅިެގން މައްސަލައެްއ  )ހ(  02.15

އޮތްނަމަ، އެ މައްަސލައެއް ބީލަން އިޢުލާންކުރި ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންްޓ 
 އޮފިސަރަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދިޔުން،  ހުށަހެޅުނު މައްަސލައެއް، އެ މައްސަލަ ހުށަެހޅި )ށ(  

ނުވަތަ މައްސަަލ ހުށަހެިޅ ފަރާތާއި މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން 
އެ މައްސަލައެްއ ހައްލުނުކުރެޭވ ހިނދެއްގައި، ޕްރޮކިއުަމންޓް އޮފިސަރު ޢަމަލުކުާރީނ 

 ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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 ވަގުތުން ބަލަން ފެށުން. އެ މައްސަަލ ހިނގާފައިވާ ގޮތް  .0   
 

 މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނުިނމެނީްސ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުނުކުރުން.  .7   
 

)ސާދަ(  01މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން   .3   
 މަްއސަލަ ނިްނމި ގޮތް ލިޔުމަކުްނ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިްނމައި

 އިވާ ގޮތުެގ މަތިން އެންުގން.މި މާއްދާގެ )ނ( ގަ
 

މައްސަލަ ބަލަިއ ިނމުމުން، ެއ މައްސަަލ ނިްނިމ ގޮތް ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަިތްނ  )ނ(  
 މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 
މައްސަަލ އެއްކޮށް ނުވަތަ މައްސަލައިެގ ބައެއް ގަބޫލުކުރިކަްނ ނުވަަތ   .0   

 ނުކުރާކަން.މައްސަލަ ގަބޫލު
 

 .މައްސަލަ ިނންމި ގޮތް   .7   
 

މައްސަލައިގަިއ ކަމެްއ ރަނގަޅުކުރުމަްށ ނިްނމިނަމަ، އެކަމެްއ   .3   
 ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުން އަޅަްނ ނިްނމި ފިޔަވަޅެއް. 

 
އިދާރީގޮތުން އަލުން 
ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުެގ 

 ޙައްޤު 

ހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް އެ އޮފީހަކުްނ ބީލަމުގެ ކަމެއް ހިނގައިދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެ  02.01
ބަލައި ނިންމި ގޮތާމެދު، ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ަކންތައްތަކުންކުރެ ކަމަކާމެދު 
ހިތްހަމަނުޖެހިްއޖެނަމަ، ެއ މައްސަލައެއް އަުލން ބަލައިދިނުަމށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، 

ލުން ބެލުމަްށ ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް ހުށަހަޅާީނ މައްސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަ
 އަށެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 
  ވަނަ މާއްދާެގ   02.15ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަާއ ގުޅޭގޮތުްނ ިމ ގަވާއިދުގެ  )ހ(  

ގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަުރ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ 3)ށ( ގެ 
 ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައިނުވުން.

 
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު މައްސަލަ ނިްނމި ގޮތާމެދު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން  )ށ(  

 ހިތްހަމަނުޖެހުން.
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 އެ ބީލަމަކާ ގުޭޅ ކޮންޓްރެކްޓަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. )ނ(  

 
 )ރ(  

 
 ކަން ހިނިގ ގޮތް އަލުން ރިވިއުކުުރމަށް ބޭނުންވުން.އެ މައްސަލައެއްެގ އިދާރީ ކަން

 
އިދާރީގޮތުން މައްސަލަ 
އަލުން ބެލުމަްށ އެދޭ 
ފޯމުން މައްސަަލ 

 ހުށަހެޅުން

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްަސލައަކާ ގުޅިެގްނ އިދާރީ ކަންކަްނ  02.01މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  02.00
މިނިސްޓްރީ އޮްފ މަކުން އަލުން ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާީނ، އެކަމަްށ ދޫކުރާ ފޯ

 އަށެވެ.ފިނޭންސް
 

އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއި )ށ(  
ގަބޫލުކުރެވޭނީ، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަުރ ެއ މައްސަލައެްއ ނިްނިމ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ްނމަންޖެޭހ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުާކރު ބަންދު ނޫްނ ނުވަތަ އެ މައްސަލައެްއ ނި
 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. 01
 

މި މާްއދާގެ )ހ( ގައިވާ  ރީ މައްސަލައެއް އަލުން ބެުލމަށްބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އިދާ )ނ(  
ދު މިނިސްޓްރީްނ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅުމުން، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެ މައްސަލައަާކމެ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

އެ މައްސަލައަކާ ގުޭޅ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ވަގުތުން އެ މައްސަަލ   .0   
 ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެންގުން.

 
މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، ެއ ބީލަމުެގ ަމސައްކަތް ވަިކ ފަރާތަކާ   .7   

ްނމަންދެން އެކަެމްއ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، މައްސަލައާމެުދ ވަކިގޮތެއް ނި
ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑަެއޅުްނ ލަސްކޮށްލުމަްށ ދައުލަތުގެ އެ އޮފީހަކަށް 

 ވަގުތުން އެންގުން.
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، ެއ ބީލަމުެގ ަމސައްކަތް ވަިކ ފަރާތަކާ   .3   
ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ، މަްއސަލައާމެުދ ވަކިގޮތެއް ނިްނމަންދެން ަމސައްކަތް 

 ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް އެ އޮފީހަކަށް ވަގުތުން އެންގުން.  ވަގުތީ
 

ވަަނ ާމއްދާގައިވާ  02.07މައްސަލަ އަުލން ބެުލމަށްޓަކައި، ިމ ގަވާއިދުގެ   .1   
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 ގޮތުގެމަތިން މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ޮކމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން.  
 

ބީލަމުގެ މައްސަަލ 
އަލުން ބެލުމަްށ 
މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު 

 އެކުލަވާލުން  ކޮމިޓީ

ބީލަމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ުމސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއެއް މިނިސްޓަުރ  )ހ(  02.07
މި ގަވާއިދުެގ . އެ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުްނ ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ ، އެކުލަވައިލައި

މި ަގވާއިދުގައި އެހެްނ ، ދަށުން ބީލަންވެރިންނާއި ސަޕްލަޔަރުން ަސސްޕެންޑް ކުުރމާއި
ބީލަމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ިމނިސްޓަރު ހުށަަހާޅ  ،ތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްގޮ

 .މައްސަލަތައް ބެލުމަީކ މި ޮކމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ުމސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީގައި ިހމަަނންވާނީ، ޕަބްލިްކ  )ށ(  
އި ަމސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ، ޕްރޮކިއުމަންޓް ނުވަތަ އެފަދަ ދާއިރާއެއްގަ

އަދި ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ފަންނީ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުމާއެކު، ފައިސާއާބެޭހ 
މީަހކު، މުސްތަޤިއްުލ  މައްސަލައެއްގައި ކުށެއް ސާބިތުވެފައިނުވާ މީހުންނެވެ. އެ

އުލަތުގެ އެއްވެްސ ރިވިއު ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއްެގ ގޮތުގައި ުހންަނ މުއްދަތުގައި ދަ 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއްގަިއ ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ބައިވެރިވެގެްނ 

މިނިސްޓްީރ އަދި މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  ނުވާނެއެވެ.
ޅޭ މުވައްޒަފަުކ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގެ މަސައްކަތުގައި އުއޮފް ފިނޭންސް

 ހިމަނައިގެން ނުާވނެއެވެ.
 

މިނިސްްޓީރ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ޮކމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނޭ މުވަްއޒަފަކު  )ނ(  
 ކަނޑައަަޅންވާނެއެވެ.  ސުންއޮފް ފިނޭން

 
ސެކްރެޭޓރިއެޓް ބަލަހައްޓާ  މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ޮކމިޓީގެ )ރ(  

މުވައްޒަފު ހިމެނޭގޮތުން، އެ ކޮމިޓީން ބަަލމުންގެންދާ މަްއަސލައާ މަޞްލަޙަތު 
   ފުށުއަރާ )ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް( ކަމެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން، 

 އެ މެންބަރުން ާހމަކޮށް މިިނސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 އު މުސްތަޤިއްލު ރިވި
ކޮމިޓީން މައްސަަލ 

 އަލުން ބެލުން 

މުސްތަޤިއްލު ރިވިުއ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މަްއސަލައެްއ މައްސަަލ ހުށަހެިޅ  )ހ(  02.03
ފަރާތުން އަނބުރާ ނުގެންދާނަމަ، މުސްތަޤިއްލު ރިވިުއ ކޮެމޓީން ކުރަންެޖޭހ 

 ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާމިވަންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
 

 ،ލައެއް ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު އެްނމެ އަވަސް ފުރުަސތެއްގައިއެ މައްސަ  .0   
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 މައްސަލަ ބަލަްނ ފެށުން.
 

)ސާދަ( ދުވަހުެގ  01އެ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅޭތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫްނ   .7   
ތެރޭގައި އެ މަްއސަލައެއް ިނންމައި، ނިްނމި ގޮްތ މަްއސަަލ ހުށަހެިޅ 

 ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުން.
 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ުމސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ތިރީގައިމިވާ  )ށ(  
 ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެ ޕްރޮކިުއމަންޓާ ގުޅޭ އެންމެހަިއ   .0   

ޗެކުކުރުމުެގ ރިޕޯޓުތައް ބަލައި  ،މަޢުލޫމާތާއި، ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ރިކޯޑުތަކާއި
 އިޚުތިޔާރު.

 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހެކިްނ ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމާއި،   .7   

 ހެކީގެގޮތުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް އިތުރަށް ތަހުލީލުކޮށް ބެލުން.
 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަާއ ގުޅުްނހުރި އޮފީހެއްެގ މައްސަލަާއ ގުޅުންހުިރ   .3   
 އްޒަފުންާނ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.ވެރިންނާއި މުވަ

 
ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްެޖ  ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ރިވިއުކޮށް ބެލުމުގައި  .1   

ހިނދެއްގައި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް މައްސަަލ 
އޭާނ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަދި މިގޮތުން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުނުވެއްޖެަނމަ، ެއ މަްއސަަލ އިތުރަށް ނުބަލަިއ 
 ހުއްޓާލުމުގެ އިޚުތިޔާރު.

 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަާއ ގުޅުްނހުރި އޮފީހެއްެގ މައްސަލަާއ ގުޅުންހުިރ   .1   

 ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންާނ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.
 

އްސަަލ ބަލައި ނިްނމުމަށްފަހު ހުށަހަާޅ ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިމިާވ ހުށަހެޅިފައިވާ މަ )ނ(  
 ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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 .މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ބެލުމުްނ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  .0   
 

ހުށަހެޅުނު މައްސަަލ އެއްކޮށް ނުވަތަ މައްސަލައިެގ ބައެްއ   .7   
 ލަ ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަން.ގަބޫލުކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ މައްސަ

 
 .މައްސަލަ ިނންމި ގޮތް   .3   

 
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުްނ ރަނގަޅުކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަކާއި، އެ މަްއސަލައަާކ   .1   

 ގުޅިގެން އަޅަްނ ފެންނަ ފިޔަވަޅު.
 

ބީލަމެއްގެ މައްސަަލ 
ރިވިއުކުރަން 

ހުށަހެޅުމުން އަޅަްނޖެޭހ 
 ފިޔަވަޅުތައް 

ލަ ރިވިއުކުރަން ހުށަހެޅުުމން، މުސްތަޤިއްލު ިރވިއު ކޮމިޓީން ތިރީގައިމިވާ ބީލަމެއްގެ މައްސަ  02.01
 ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިދާނެއެވެ.

 
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންުމމެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ  )ހ( 

ނިންުމމަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ެގެނސްފައިވާ ބަދަލެއް  ޢަމަލެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ 
އެއްކޮށް ނުވަތަ ޚިލާފުވާ ބައެއް ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އަނބުރާ ރުޖޫޢުކުރުމަށް ެއ 

 .އޮފީހަކަށް އެންގުން
 

ހިނގަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއް އެއްކޮށް ހުްއޓާލުމަށް ނުވަތަ  )ށ(  
 .ހަކަށް އެންގުން ބާޠިލުކުރުމަށް އެ އޮފީ

 
 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށް އެ އޮފީހަކަށް އެންގުން. )ނ(  

 
މަޝްރޫޢަށް ބަޖެޓް ނުވަަތ ފައިާސދޭ ފަރާތުންނާއި،  ،މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް )ރ(  

ސާތަކުންނާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަްއ ބެލުމަށް އުފެދިފައިވާ މުސްތަޤިއްލު މުއަްއސަ
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ތަންތަނުން އަޅަންޖެހޭ ވަކި ފިޔަވަޅެއް އޮތްަނމަ، އެ ފިޔަވަޅެްއ 

 އެޅުމަށް އެކަމަކާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުން.
 

ބީލަމުގައި 
ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން 

ބީލަންވެރިންނަށް 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ދަުއލަތުގެ އޮފީހަކަށް ވަަނ  02.15މި ގަވާއިދުެގ  )ހ(  02.01
ެއ އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންްޓ  ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ މައްސަލައެްއ ބެލުމަށް ހުށަހެުޅމާއެކު،

އޮފިސަރަށާއި އެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް، ބީލަާމ 
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ހެޅިފައިވަނީ ކޮްނ ބާވަތެއްެގ ހުށަ ،ްއސަލައެްއ ހުށަހެޅިފައިވާކަމާއިގުޅޭގޮތުން މަ އެންގުން
 މައްސަލައެއްކަން އަންގަންާވނެއެވެ.

 
މައްސަލަ 

ބަލަމުންދާއިރު ބީލަމުެގ 
މަސައްކަތް 
އެވޯޑްކުރުން 
 މަނާކުރުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ބީލަމުގެ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅިގެން، އެ މައްަސލައެްއ  )ހ(  02.06
އެ މައްަސލައެްއ  އެހެން ފަރާތަކަށްވަަތ ކަމާބެޭހ ރިވިއުކޮށް ބަލަމުންދާއިރު، ނު

ހުށަހެޅިގެން އަލުން ބަލަމުންދާއިރު، ތިރީގައިމިވާ ހާލަތްތަކުގައި ބީލަމުގެ މަސައްކަްތ 
 އެވޯޑްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 
އެ މަްއސަލައެްއ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ އޮފީހަކަށް 02.15މި ގަވާއިދުގެ   .0   

ގެން ބަލަމުންގެންދާއިރު، ނުވަތަ އެ މަްއސަލައެއް އެ އޮފީހަކުން ހުށަހެޅި
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީަލމުގެ ަމސައްކަތް  01ބަލައި ނިންމާާތ 

 އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރުން.
 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލައެްއ އަލުްނ ބަލަމުްނ  02.03 މި ގަވާއިދުގެ   .7   
ތަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމުގެ ކުރިްނ ބީލަމުެގ ގެންދާއިރު، ނުވަ

 މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރުން.
 

އަލުން ބެލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލައެއް ިނމުމުެގ ކުރިްނ ބީލަން އެއްވެްސ  )ށ(  
ްނ ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ، އެކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ކޮންމެހެ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަން ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަްނ އެ އޮފީހަކުްނ 
މިނިސްޓަރަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުން، ިމނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިުބުމންނެވެ. މިގޮތުން، 
އެއީ ކޮން ޚިދުމަތެއްކަމާއި، ެއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަިދ 

ންމުިވ ސަބަބާއި، އެަކމެއް އަަވސްކަމެއްެގ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހުުނ އެކަމެއް ުމހި
 ސަބަބު ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

  
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ 

ފަރާތްތަކާއި 
ސަޕްލަޔަރުން 

ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ 
ގޮތްތަކާއި އެޅޭނެ 

 ފިޔަވަޅު

ނުވެވޭގޮތަށް ބީލަންވެރިއެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބީލަމެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ބައިވެރި )ހ(  02.02
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެއް ، ސަޕްލަޔަރެއް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނީ

މިގޮތުން ބީލަންވެރިޔެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް  .މެދުވެރިވެގެންނެވެ
ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  02.07މި ގަވާއިދުގެ  ،ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނީ

 މިޓީންނެވެ. ކޮ
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ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ބީލަމުެގ މަރުަޙލާގައްޔާއި   .0  
، ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ޞައްޙަނޫން ލިޔުންތައް ހުަށހެޅުމާއި

 .މަޢުލޫމާތު ފޮރުވުން ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި
 

އެހެން ، ށް ހުރަސްއެޅުމާއިބީލަމުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވުމަ  .7   
 .ފަރާތަކަށް ބީލަން ލިބޭގޮތަށް މަގުފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 
، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި  .3   

ކޮއެސިވް އަދި ، ކޮލޫސިވް، ފްރޯޑިއުލެންޓް، ބީލަމުގައި ކޮރަޕްޓް
ބީލަމުގެ އަގަށް ނުފޫުޒ ، ޓިސްގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއިއޮބްސްޓްރަކްޓިވް ޕްރެކް 

 .މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން، ފޯރުވުމާއި
 

ބީލަން ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ގިަނ   .1   
އްކަތް ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އެ މީހުން އެއްބަސްާވ ވަކި ފަރާތަކަށް ަމސަ

ރާވައިގެން އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކުން ، ލިބޭނެގޮތަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި
ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބީަލމަކީވެސް އެއްފަރާތް އަނެއް ފަރާތާ ނުގުިޅ ހުށަހެިޅ 

އެކަށީގެންނުވާ ބޮުޑ ، ޞައްޙަ ބީލަންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށްޓަކައި
 .މަތިން ކުޑަ އަގުތަކެއް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ، އަގުތަކެއް

 
ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެގޮތުްނ ތަފާތު މީްސމީހުންގެ ނަމުަގއި ނުވަަތ   .1   

ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަމުގަިއ ނުވަަތ 
އެއްފަރާތަކުން ބީލަްނ ، އެނޫންވެސް ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއްެގ ަނމުގައި

 .ހުށަހެޅުން
 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިަނ   .6   
ހުށަހަޅައިފައިވާ ބީލަމެްއ ، ފަރާތްތަކަކުން އެއްބަސްވެގެން ބީލަން ހުށަނޭޅުމާއި

ވަކި ފަރާތަކަށް ނަހަަމ ފައިދާތަކެއް ލިބޭގޮތަށް ، އަނބުރާ ގެންދިޔުމާއި
 .އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބައިވެރިުވން، އިރާވައިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމާ

 
، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އަމިއްލަޔަށް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން  .2   

ރޭވުމެއްގެ ދަށުން އެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިވާ ތަބަޢީ ވާދަވެރިކަން 
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ނުވަތަ ވާދަވެރިކަން ުކޑަކުރުމަްށ ، ނައްތައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި
ސައްކަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އާންމުންނަށް ލިބެންވީ ފައިދާއަށް މަ

 .އުނިކަން ލިބުން
 

ނުވަތަ ބިްޑ ، ބީލަމެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރުމަްށ އިންކާރުކުރުން  .2   
ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތަކާމެދު އެއްބަސްވެ ހުށަހެޅޭ ބީލަންތަކުގައި ބީަލންފޮތުގައި 

ލާނުގައި ޕަރފޯމަްންސ ސެކިއުރިޓީ ުހށަހެޅުމަްށ ނުވަތަ ބީލަމުެގ އިޢު
 .ބުނެފައިވާ ހިނދެއްގައި އެ ސެކިއުރިޓީ ހުށަހެޅުމަށް އިންކާރުކުރުން

 
( ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކަމެއް)އަމިއްލަ ބާރުގެ ދަށުގައިނުވާ ކަމެއް   .5   

 މެދުވެރިވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 
 .ކަމެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުން

 
ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ ސަބްކޮންޓްރެކްޓެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޖިނާީއ   .01   

 .ކުށެއް ސާބިތުވުން
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރު ޢަމަލުކުރުމަްށ   .00   
އިދުގައިވާ އަދި މި ގަވާ. ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން

 .ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އަންާގ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުން
 

ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެްނ   .07   
އެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންާދ ، މަދަނީ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ

 .ފަރާތަކަށް ވުން
 

މަކުން ނުވަތަ ދައުލަތަށް އެހީދޭ ނުވަތަ ލޯނުދޭ ޖަމާޢަތަކުްނ އެހެން ޤައު )ށ(  
ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް 
ސަސްޕެންޑްކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުގަިއ ަބލާ މިންގަނޑުެގ 

ބަލާފައިވާ ިމންގަނޑަކީ އިންސާފުވެިރ  ތެރޭގައި، އެ ޤައުމަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން
މިންގަނޑެއްތޯއާއި، އަދި ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް އެފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި 

 މައްސަލަ ހުށަހެުޅމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
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ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް ސަްސޕެންޑްކުރަންވާނީ،   )ނ(  
އެފަރާތަކުން އެކަމުގެ ދިފާޢުގައި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއް 
    ދިނުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމޭއިރު، އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް 

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ސާބިތުވާނަމައެވެ.
 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ( ނ)އާއި ( ށ)އާއި ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ރ(  
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެްއ ، ސާބިތުވެގެން

 1އަދި ގިނަވެގެން ، މަސްދުވަހަށް( ހައެއް) 6މަދުވެގެން ، ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނީ
، މިގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ. އަހަރުދުވަހަށެވެ( ފަހެއް)

މި ، ޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށާއި އެ ކަމެއްގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހުށަހެ
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީންނެވެ. 02.07ގަވާއިދުގެ 

 
ކޮންޓްރެކްޓަރު 

އަޅަންޖެހޭ 
ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ފިޔަވަޅުތައް 
ނޭޅުމުންނާއި، ތަކެތީގެ 
ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ 

ލިބޭ  ސަބަބުން
ގެއްލުމަށް 

ޖާމިނުނުުވމުްނ އެޅޭެނ 
 ފިޔަވަޅު

ވަނަ މާއްދާއާިއ  01.20ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  02.02
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ،  01.27

     ގެ މުއްދަތަށް ދުވަހު)އެކެއް( އަހަރު  0އުލަތުގެ ބީލަންތަކުގައި މަދުވެގެން ދަ
 އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 
ނަ ވަ 01.27އާއި ވަނަ މާއްދާ 01.20ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ  )ށ( 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކުރާ 
ގޮތެއްގެމަތިން އެފަރާތެއްގެ މުާދ ވިއްކައިގެްނ ލިބޭ ފަިއސާއިން އެަކމެްއ 
ހަމަޖައްސާނީއެވެ. މުދާ ވިއްކައިގެްނ ލިޭބ ފައިސާއިން އެަކމަށް ހިނިގ ޚަރަުދ 

 ރިަނމަ އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.ހަމަޖެއްުސމަށްފަހު، ބާކީ ފައިސާ ހު
 

ވަނަ  01.27ވަނަ މާއްދާއާއި  01.20ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުނުކޮށްފި ހާލަތެއްގައި، މި މާްއދާގެ )ށ( ގައިވާ 

ން އެފަރާތެއްގެ މުދާ ވިއްކައިގެން އެކަމެއް ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެްއ ގޮތުގެމަތި
ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތްނަމަ، އެފަދަ މައްަސލަތައް ނިންމާީނ 

 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
 

ކޮންޓްރެކްޓް 
ފުރިހަމަނުކޮށް 

         ސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަްށ ގެންދިޔުމަށްފަހު، ކޮންޓްރެކްޓާ ހަވާލުވެ މަ )ހ(  02.05
)އެކެއް( އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތުގެ  0އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، 
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ދޫކޮށްލުމުން އެޅޭެނ 
 ފިޔަވަޅު

 ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އްވެސް މަސައްކަތެއް އެފަރާތަކާއެ
 

ރެކްޓް އެ ކޮންޓް އިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ނުފަށައިކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮ )ށ(  
ގަންވާނެއެވެ. ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބިޑްސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަ

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެްސ  6މަދުވެގެން  އަދި އެފަރާތަކާ
 މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 
ންމާފައިވަނިކޮށް އެ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވަކި ފަރާތަކަށް ދޭން ނި )ނ(  

ހަވާލުނުވެއްޖެނަަމ، އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބިޑްސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ 
 ދައުލަތަށް ނަގަންވާނެއެވެ. 

 
ބީލަމާ ގުޅިގެްނ 
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ 

މުވައްޒަފުންނާއި 
ކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެ

އެޅޭނެ  ފަރާތްތަކާމެދު
 ފިޔަވަޅު

ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ކޮށްފި ކޮްނެމ މުވަްއޒަފެއްގެ މައްސަަލ  އި ބަޔާންކޮށްފައިވާތިރީގަ  02.71
ނިންމާނީ، އެަކމެއްގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި އެ ޢަމަލެްއ ހިންުގމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް 
 ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްގެންނެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް

ޝަރީޢަތަށް ގަސްދުގައި ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް ނިންމާނީ 
 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

 
ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން، ބަންދުކޮށްފައިވާ ބީލަން  )ހ(  

އިގައި ނުވަތަ އިންނާއި ސިޓީުއރަޒަރީއާހުޅުވުމާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކުގެ 
އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއްގައި ބަންދުކުރެވިގެން ހުށަހެޭޅ ސިއްުރ މަޢުލޫމާތުތަކާިއ 
ލިޔުންތައް ނުވަތަ އޭގެ ކޮީޕ ނުވަތަ އޭގައި ހިމެޭނ އެއްވެްސ ަމޢުލޫމާތެއް އެހެްނ 

 ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުން.
 

ބެލުން މަޤުބޫުލ  ކަން ނުވަތަ ނޫންކަންފަރާތަކީ ޤާބިލު ފަރާތެއްބިޑު ހުށަހަޅާ  )ށ(  
އުޒުރެއްނެތި ލަސްކުރުމާއި، ބީލަންތައް ހުޅުވުމާިއ، ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުްނ 

ވަރަށްވުރެ ލަސްކުރުމާއި، ބީލަންތައް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަން  އެކަށީގެންވާ
ތަކާ މަސައްަކތް ހަވާލުކުރަްނ އެންގުން ލަސްކުުރމާއި، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް

 ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަގުތަށްވުރެ ލަސްކުރުން.

 
ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުުރމާއި، މިގޮތަށް  )ނ(  

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅަިއ ނޭޝަނަްލ ޓެންޑަރ ބޯޑުގަިއ ހިެމނޭ މެންބަރުންެގ 
ޒަފުންގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވުމާއި، ުނފޫޒު ފޯރުވުމަށް މައްޗަށް ނުވަތަ މުވައް



256 
 

 

 

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކުރުން.
 

މި ގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ބީލަމަށް ނުވަތަ ނޭޝަނަްލ ޓެންޑަރ ބޯޑަްށ  )ރ(  
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެގޮތުގެމަތިން ހުށަނާޅައި ފަރުޖެްއސުމުގެގޮތުން އެއް 

ތަކެއްގެ ޖެކްޓުކަތެއް ތަފާތު އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެްނ ކުދިކުދި ޕްރޮމަސައް
 ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުން.

 
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެގޮތުން،  )ބ(  

 ްނކުރުން.އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫުޒ ބޭނު
 

ކުށްތައް ބަޔާންކުރެވުނު ގައި  (ބ)އަދި ، ( ރ)، ( ނ)،  (ށ) ،( ހ)މި މާއްދާގެ  )ޅ(  
މުވައްޒަފަކު ކުރުމުގައި ައމިއްލަ ފަރުދަކު ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، ނުވަަތ 

 އެހީތެރިވެދީފައިވާނަމަ، އެފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން.
 

ގައި ބަޔާންކުރެވުނު  (ބ)އަދި ، ( ރ)، ( ނ)، ( ށ)،  (ހ)މި މާއްދާގެ  )ކ(  
ކުށްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން، އެ މައްސަަލ 
ނިމެންދެން ެއ މުވައްޒަފަުކ އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަގޮތަށް 

 ސަސްޕެންޑްކުރުން.
 


