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ރ އިވަޓައ ިޒޭޝަނ ް އެނ ްޑ ް ކޯ ޕަރ ަޓައ ިޒ ޭޝަނ ް ބޯ ޑު
ޕް ަ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
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މަޤުޞަދު
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އާންމުކޮށް ކަންކަން
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)ހ( މިއީ ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އާންމުކޮށް ކަންކަން އިޢުލާނ ު
ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އު ސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.
)ށ( މި

ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު

)ދައުލަތުގެ

ނަންބަރު 3/2013

ވިޔަފާރި

ތަންތަން

ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގ ެ
 62ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށ ް
ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މި

ގަވާއިދުގެ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން

މަޤުޞަދަކީ،

އެންޑް

ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން

ބޯޑުނ ް

އިޢުލާނުކޮށްގެން ކަންކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އު ސޫލުތައް ހާމަކަން ބޮޑު ،ދެފުށ ް
ފެންނަ ގޮތެއްގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ.

އިޢުލާނުކުރުން

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އާންމުކޮށް ކަންކަން އިޢުލާނު ކުރުމުގައި،
އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު
2017/R-20

)ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދު(

ގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތީނ ް،

އަންދާ ސީހި ސާބު ހޯދައި ،ބީލަމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތައް ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.
)ށ(

ދައުލަތާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންކަން އިޢުލާނު ކުރުމުގައ ި،
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިތުރުން ،ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެނޫން ވަ ސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޯޑަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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ބޯޑުން އިޢުލާނުކުރާ
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު
) 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކުއްލ ި
މަ ސައްކަތެއް ކުރަންވެއްޖެނަމަ ،އެ މަ ސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގ ެ
ދަށުންނެވެ .އަދި އެ މަ ސައްކަތް ހަވާލުކުރަންވާނީ ،އެ މަ ސައްކަތެއްގެ ފެންވަރާއި އަގާބެހޭގޮތުން
ދެފަރާތުން އެއްބަ ސްވާ އެއްބަ ސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ .މި ހާލަތުގައި އާންމ ުކޮށް
އިޢުލާނުކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އާންމު ކަންކަން

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާހައި ހިނދަކު ،މަ ސައްކަތުގެ ގޮތުން މީހަކަށ ް
މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ކަންތައްތައް ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގ ެ
ޤާނޫނު( އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގައ ި
ބީލަމުގެ އު ސޫލަށް ހުޅުވައިލަންޖެހޭ ކަންކަން ފިޔަވައި ،ބޯޑުން ކަންކަން އިޢުލާނު ކުރުމުގައި،
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުން އެ ކަމެއް އިޢުލާނުކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ގަވާއިދު ހަދައި

.6

މި ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ.

ހިންގުން
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުން

.7

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރެވ ޭ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

_________________________
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