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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

ވަތަކާ ނުލައި ސަރުާކރަށް ޕްރޮޯޕޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލު ޢުބިޑްކުރުުމގެ ދަ   

 އެއްވަނަ ބައި 
 ފެށުން 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 މި އުސޫލުގައި: .3 މާނަކުރުން 

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

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

 ފައިވާޅައިގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ސަރުކާރުން އެ އިރަކު ކަނޑައަ
 މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ.

    

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

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

 މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލް.

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

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ުހށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލް.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން 
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަނޭޅޭނެ 

 ހާލަތުތައް 

5. 

 

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

 ޕްރޮޕޯޒަލެއް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބަލައެއްނުގަންާނނެއެވެ. 

އެސެސްމަންޓް ބެހިގެންވާ 
 މަރުޙަލާތައް 

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

 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޮންސެޕްޓް މުރާޖަޢާކުރުން. )ހ(  

 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ: )ށ(  

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

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

 ތަފުސީލީ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން. (1)   

 ފައިަނލް އޮަފރ. އި،ނެގޯޝިއޭޝަނާ (2)   

 ތިންވަނަ މަރުޙަލާ: )ރ(  

 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް/ބިޒްަނސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން. (1)   

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން. (2)   

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

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

  އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް    

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ވެލާނާގެ  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ 4

 +9603333147ފޯނު: 

 proposals@trade.gov.mvއީމެއިލް: 

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

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

 ތިންއެޑްރެހަށް ފޮނުވައިގެން ނުވަަތ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ
 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  އެކަމެއް 

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

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

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

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

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

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

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

 ދެވަނަ ބައި 
 ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ޝާމިލުވާ 

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ 
 ފަރާތުގެ ޒިންމާ 

 އެވެ. ނީވަމި  ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .8

 .ހެޅުންށަހު ފައިމި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް )ހ( 

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

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

 .ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ސަރުކާރާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުން )ރ(  

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

 ފަރާތުން ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން.

 ހާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ 
ގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލު 

 ޒިންމާ

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

 މަޖިލިސް ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލެވެ. 

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

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

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

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

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

 ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. 

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

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

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

ޕްރޮޕޯޒަލްސް 
 ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ 

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

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (1)   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް (2)   

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  (3)   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  (4)   

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

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

 ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގައި އެ ދާއިރާއެއްގެ ބަލަދުވެރި ވުޒާރާއެއްގެ މަންދޫބަކު 
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 މި ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.

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

 ލެއް ގެ ލަފަޔާއެކު އެ ޕްރޮޕޯޒަލަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޝްވަރާ ޕެނަކައުންސިލު
 ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ޕްރޮޕޯޒަލް ސްޓިއަރިންގ 
ކޮމިޓީގެ 
 ޔަތުތައްމަސްއޫލިއް

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

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ފެތޭތޯ ބެލުން. )ހ( 

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

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

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

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

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

 ހިއްސާކުރުން.

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

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

 ،މައިވާނައިފަޕްރޮޕޯޒަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޕެނަލެއް ކަނޑައަޅަ )ވ(  
  މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.އެ ޕެނަލުގެ

 

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                      122 އަދަުދ:                            48 ލިުއމް: ވޮ

 

9 

 ތިންވަނަ ބައި 
 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 
ގައި ޕްރޮޕޯޒަލު

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

 ގޮތަށެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު. (1)  

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

 ޕްރޮފޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަްނ. )ހ(     

 މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ަތން. )ށ(    

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

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

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

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

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

 ތަށް(.ފަންޑު/ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް ހިމެޭނ ގޮ

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

 ގޮތަށް(.

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

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

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

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

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

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

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް.

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

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

 އެނޫންވެސް އެފަދަ ލިޔުމެއް.

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

އި އިޓުގަބްސައޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ތައްޔާރުކޮށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެ
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބައި 
 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާއި ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ ގޮތް 

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ 
 ކުރިން މުރާޖަޢާކުރުން 

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

ން ގެރިޢާޔަތްކޮށް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރަޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑިތަކަށް 
 ޕްރޮޕޯޒަލް ބައްޓަންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމެވެ.

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

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

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

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

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

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

 ވެ.  މެކެކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަ

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ: 
 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން 

 .ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމާއި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުން )ހ( .15

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

ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި އެ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަ
 ޔަގީންކުރުމެވެ.

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

 ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނިންމިާދނެއެވެ.

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

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

 ވެސް ނިންމިދާނެއެވެ.

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

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

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

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

  ން. ށްވުކަޕްރޮޕޯޒަލަމިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

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

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

ހަޅާ ހުށަ ލްޕްރޮޕޯޒަ ،ފައިވާގޮތްއިދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯޒަލާމެދު ނިންމަ
 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގެ ސްޓްރަޓީޖިކް އެސެސްމަންޓްޕްރޮޕޯޒަލު )ށ(  

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

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

ނޑު ރިޢާޔަތްކުރާނީ ތިރީގައިވާ މައިގަޕްރޮޕޯޒަލް އެސެސްކުރުމުގައި  (2)   
 ކަންތައްތަކަށެވެ.

 .މަޝްރޫޢުން ރައްޔިތުންނަށް ކުާރނެ ފައިދާ )ހ(    

 ޕްރޮޕޯޒަލް ބައްޓަންކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް .1     
 ،ގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި

 ލަނޑުދަނޑިތަކާލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްްޓރަޓީޖިކް ހާސި
 ގުޅުންހުރި މިންވަރު.

 .ވަރުއެފަދަ މަޝްރޫޢަކަށް މުޖުތަމަޢު ބޭނުންވެފައިވާ މިން .2     

 މަށްހުށަހަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢުން މުޅި ޤައުމުގެ ކުރިއެރު .3     
 ލިބޭނެ ފައިދާއާއި މަންފާ.

 .މަޝްރޫޢުގެ ފީޒިބިލިޓީ )ށ(    

 ބޭުނންވާ ޓެްކނިކަލް ފީޒިބިލިޓީ.މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް  .1     

 .މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ބޭުނންވާ ފަިއނޭންޝަލް ފީޒިބިިލޓީ .2     

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

 .ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު )ނ(    

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

 ފަންނީ ޤާބިލުަކންހުރި މިންވަރު  )ރ(    

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

 ތަޖުރިބާ.

 .ފައިސާ ހޯދާގޮތް )ބ(    

 މަޝްރޫޢު ފަންޑުކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތް. .1     

 .ވިޔަފާރި މޮޑެލް )ޅ(    

ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޮމާޝަލް ޓާމްސްތައް ސަރުކާރަށް  .1     
 ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރު.

 ހިއްސާދާރުންގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް. .2     

 ފައިދާ ނުވަތަ އާމްދަނީ ބެހުަމށް ހުށަހަޅާ ގޮތް. .3     

 .ޑިއު ޑިލިޖަންސް )ކ(    

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

 ހިމެނިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުުވން.

އިންސޯލްވަންސީ: ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  .2     
ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ނުވަތަ ބަނގުރޫޓުވެފައިާވ 

 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

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

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

 .ވުން ނުކަމަކުން ޖިނާއީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ބަޔަކުކަމުގައި

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

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

 އެވެ.ދެވިދާނެނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ލަފާ 

 ސީދާ މަޝްވަރާއަކަށް ދިއުމަށް. )ހ(    

 ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ހުޅުވައިލުމަށް. )ށ(    

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ުނފެންނަ ކަމަށް. އިތުރަށް )ނ(    

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

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

އެ ޕްރޮޕޯޒަލެއްގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
 ވުޒާރާއަކުންނެވެ.

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

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

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

ދެވަނަ މަރުޙަލާ: 
 އި ތަފުސީލީ ޕްރޮޕޯޒަލާ

 ނެގޯސިއޭޝަން 

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

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

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

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

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

 ހޯދުމަށް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

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

   (1)
  

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

ިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުތަކާއެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
 މަށްއެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން 

 ނިންމުން.

   (2)
  

މަށް ދިއުހުށަހަޅައިފައިވާ ތަފުސީލީ ޕްޮރޕޯޒަލް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެން 
 އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ނިންުމން.

ތިންވަނަ މަރުޙަލާ: 
 އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން

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

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

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

 އިދާރާއަކުންނެވެ.

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

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

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

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

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

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



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                      122 އަދަުދ:                            48 ލިުއމް: ވޮ

 

16 

 ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.

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

______________________________ 
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` 

 
THE PRESIDENT’S OFFICE 

MALE’ 

REPUBLIC OF MALDIVES. 
 

Unsolicited Proposals Policy 

PART 1 

INTRODUCTION 

Introduction 1. (a) The Unsolicited Proposals Policy (USP Policy) is enacted 

pursuant to section 10.27 (b) of Regulation Number 

2017/R-20 (Public Finance Regulations). 

  (b) This policy shall be referred to as “Unsolicited Proposals 

Policy”. 

Purpose 2.  The main objective of this Policy is undertake the 

following, in accordance with section 10.27 (b) of the 

Public Finance Regulations, which provides that the 

President may determine parties to carry out projects 

which are funded through foreign grant or concessional 

loan assistance, as well as those projects that the 

government deems to be pursued, as advised by the 

Cabinet or a Committee established by the Cabinet.   

  (a) To harness private-sector innovation and capabilities in 

the delivery of strategic projects of the Government, while 

attaining public-policy objectives, encouraging 

competition, and ensuring transparency and 

accountability. 

  (b) To outline the procedures for the submission of the 

Unsolicited Proposals and to outline the requirements to 

assess the financial and technical capacity of those 

parties that submit proposals under this Policy. 

Definition 3. In this proposal: 

  (a) a “USP” is a proposal for a project submitted by a private 

entity to the Government, without an invitation to treat by 

the Government. 

  (b) a “Ministry” is referred to as the Ministry of Economic 

Development, or any other Government Agency 

appointed as the recipient of Unsolicited Proposals by the 

` 
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Government of Maldives. 

  (c) a “Proponent” is referred to the party who submits 

proposals under this Policy.  

Scope of 

Unsolicited 

Proposals 

4. The Government encourages private entities to submit USPs 

that either: 

 (a) Identify strategic projects that the Government has not 

identified, but conform with the broad developmental 

agenda of the Government, or; 

  (b) Propose innovative and affordable solutions to the needs 

of the Government as has been identified in its strategic 

development plans. 

Circumstances 

under which 

USPs may not 

be Submitted 

5.  Under no circumstances shall a USP be submitted for a 

project that is already under procurement or has been 

substantially developed for procurement by the 

Government or has been publicly announced by the 

Government. 

Evaluation 

Process 
6. The following assessment process shall be followed in the 

evaluation of USPs: 

  (a) Pre-Submission Concept Review 

  (b) Stage 1: 

   i. Initial Submission and Compliance Check 

   ii. Strategic Assessment of the Initial Submission 

  (c) Stage 2: 

   i. Submission of Detailed Proposal 

   ii Negotiation and Final Binding Offer 

  (d) Stage 3: 

   i. Foreign Investment Registration and/or Business 

Registration; and 

   ii. Execution of the Agreement.  

Proposal 

Submission and 

Contact Details 

7. (a) Interested proponents may discuss USPs with relevant 

government stakeholders prior to its submission. 

 (b) Submission of USPs under this Policy should be 

forwarded to: 

    Invest Maldives 
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Ministry of Economic Development 

4th floor, Velaanaage  

Contact Number: +960 3333147 

Email: proposals@trade.gov.mv 

  (c) A soft copy should be submitted to the email address 

stated above in section 7(b). 

  (d) All queries and communications in respect of preparing 

and submitting a USP may be channeled to the address 

set out above, or such other address as may be stipulated 

by the Ministry from time to time. 

  (e) The Proponent shall not engage in corrupt or fraudulent 

practices or any act that is in violation of the Maldivian 

laws and regulations, in the preparation or submission of 

the USP. 

  (f) All documents submitted by the Proponent as part of the 

USP shall become the property of the Government. 

However, intellectual property rights of the information 

contained in the USP submitted by the Proponent shall 

remain vested in the Proponent. 

  (g) The Proponent shall be responsible for all the costs 

associated with the preparation of the USP. 

  (h) Once a USP has been submitted, the Ministry shall 

provide an electronic receipt of the proposal. 

  (i) The Ministry shall submit regular updates of all proposals 

received, and weekly updates of status of discussions 

with respective proponents to The President’s Office.  

PART 2 

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES INVOLVED 

Proponent 8. The Proponent is required to undertake the following: 

  (a) Prepare and submit the USP as per the requirements 

outlined in this Policy. 

  (b) Enter into an MOU as agreed between the Proponent and 

the Government, if the Proponent proceeds to Stage 2. 

  (c) Provide a detailed proposal and additional information as 

required at Stage 2. 

  (d) Enter into negotiations with the Government during Stage 

2. 

  (e) If commercial terms have been agreed upon, an 
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Agreement shall be executed with the entity that will be 

responsible to carry out the project/investment in the 

Maldives. 

Cabinet/ 

Economic 

Council 

9. (a) The USPs submitted under the Policy will be reviewed 

and the final decision on the Proposals will be made by 

the Cabinet or the Economic Council. 

 (b) Approval of the Cabinet/Economic Council is required 

before progression of a USP to Stages 2 or 3. 

 (c) Additional approvals of the Cabinet/Economic Council 

may be required for any changes in the previously 

approved commercial terms or Government funding. 

Ministry 10. (a) The Ministry will take the lead role in receipt of USPs and 

coordination of the review process of Unsolicited 

Proposals. This will include appointing and chairing the 

Unsolicited Proposals Steering Committee (PSC) and 

acquiring professional expertise needed for assessment 

of USPs. These may include specialist assistance in 

legal, financial, environmental, and technical areas. 

  (b) Involvement of relevant Government Ministries during the 

evaluation stages of the USPs, will also be undertaken by 

the Ministry. 

  (c) Daily updates of USPs received to the Ministry and 

weekly updates on status of discussions with Proponents 

should be shared with The President’s Office. 

Unsolicited 

Proposal 

Steering 

Committee  

11. (a) An Unsolicited Proposals Steering Committee should be 

established by the Ministry, comprising of senior 

representatives of the following agencies: 

   i. Ministry of Economic Development 

   ii. Ministry of Finance 

   iii. Ministry of Planning and Infrastructure 

   iv. Ministry of Environment 

  (b) Secretariat of the Steering Committee will be managed by 

the Ministry. 

  (c) For USPs that are submitted by State Owned Enterprises 

(SOEs), a representative from the SOE should be 

appointed, while for proposals related to a specific sector, 

a representative from the line Ministry responsible for the 
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sector should be appointed to the Committee. 

  (d) If a proposal reaches Stage 2, the PSC in consultation 

with the Cabinet or Economic Council may appoint a 

proposal/project specific negotiation panel to carry out the 

negotiations. 

Responsibilities 

of Unsolicited 

Proposals 

Steering 

Committee 

12. (a) Carry out compliance check of USPs received. 

 (b) Request for additional information, if required. 

 (c) Inform Proponents of compliance or non-compliance of 

the USP. 

 (d) Carry out evaluation of USPs as per the evaluation 

criteria outlined in this policy. 

 (e) Provide policy and inter-agency input to deliberations. 

  (f) Prepare and present recommendations to the Cabinet of 

Economic Council at Stages 1 and 2. 

  (g) Prepare a proposed schedule of items for negotiation 

during Stage 3 and seek Cabinet or Economic Council 

positions on these items. 

  (h) To carry out the negotiation process as per the 

negotiation positions agreed. 

  (i) To provide support to the negotiation panel where a 

proposal/project specific negotiation panel is established. 

SECTION 3 

USP SUBMISSION REQUIREMENTS 

Contents of 

Unsolicited 

Proposal 

13. (a) The Proponent shall submit a single complete set of the 

USP, which shall consist of the following: 

  i. The Application Form; 

   ii. The Project Proposal, which shall include the 

following information; 

    (a) Name of the Proponent. 

    (b) Proposed location of the Project. 

    (c) Area required for the Project, if any (in 

hectares). 

    (d) Project scope and alignment with the 

Government’s strategic priorities. 

    (e) Proposed business model for the Project, 

including key commercial terms. 
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    (f) High level projections on financial feasibility of 

the Project including proposed investment, 

costs, revenues and a preliminary funding and 

financing plan for a minimum of 5 years. 

    (g) High level cost-benefit analysis of the Project 

(this should consider social, environmental, 

cultural impacts) 

    (h) A description of the type and range of 

Government support that the proposed Project 

is expected to require. 

   iii. Copies of Business Registration Certificates and 

Articles and Memorandum of Association of the 

Proponent or equivalent legal documents (If the 

Proponent is a Company/Association/Organization). 

   iv. Copies of National Identity Card or notarized copies 

of Passport (if Proponent is an Individual) 

   v. Reference letter from a Bank or financial institution 

concerning the credibility / capacity / track record of 

the Proponent, and/or towards funding the proposed 

project. 

   vi. Copies of the most recent audited annual financial 

statements of the Proponent from the past 3 (three) 

years.  

   vii. Tax Compliance Certificate or document from the 

competent authority of the Proponent’s country of 

residence (to be submitted if applicable to the 

Proponent). 

  (b) The Application Form as stated under 1(a) of this Section 

and the formats of other subsequent documentation 

required shall be published on the website of the Ministry. 

SECTION 4 

THE PROCESS 

Pre-submission 

Concept 

Review 

14. (a) The key objective of this stage is to provide the Proponent 

with the opportunity to best align the USP with the 

developmental requirements and strategic priorities of the 

Government. 

  (b) The key features, benefits, business model and 

assumptions underlying the USP and the potential of the 

Proponent to successfully deliver the project, may be 

discussed with relevant Government stakeholders at this 

stage. 
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  (c) The Government shall provide feedback to the proponent 

on Government needs and as to whether it considers that 

the USP, as presented, is consistent with the strategic 

priorities of the Government. 

  (d) Notwithstanding feedback from the Government, the 

proponent has the discretion to proceed with making a 

formal submission of the USP. 

  (e) Even though this is not a compulsory stage, Proponents 

planning to formally submit an USP are advised to meet 

relevant Government stakeholders prior to submission. 

Stage 1: 

Submission of 

the Proposal 

15. (a) Initial Submission and Compliance Check 

  i. The key purpose of this stage of evaluation is to 

ensure that submission requirements as outlined in 

this Policy has been met by the Proponent. 

   ii. Government reserves the right to further consider, or 

not consider, USPs beyond this stage at its absolute 

discretion. 

   iii. Upon reviewing the USP, the Unsolicited Proposals 

Steering Committee (PSC) may approve progression 

of the USP to the next stage, reject the USP or 

request for re-submission after amending the USP. 

   iv. If the PSC rejects a USP for non-compliance at this 

stage of evaluation, it must notify the Proponent in 

writing, and provide reasons for non-compliance. 

   v. The PSC shall deem a USP compliant if the USP 

meets the following criteria. 

    a) The Proposal shall be a type of proposal that 

falls within the scope of the Policy and shall be 

in compliance with the standards stipulated in 

the Policy. 

    b) The Proposal meets the Submission 

Requirements in section 13. 

   vi. Outcome of the Compliance Check shall be informed 

to the Proponent within 30 (Thirty) calendar days 

from the date of submission. 

  (b) Strategic Assessment of Initial Submission 

   i. The objective of this stage is for the Government to 

undertake a comprehensive assessment of the USP 

in order to identify the potential benefit to society  
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and if the USP warrants a direct negotiation with the 

Government. 

   ii. The PSC will assess the Proposals based on the 

following key criteria in this stage of evaluation. 

    a) Public-Interest 

     1. Proposed Project’s alignment with the 

strategic priorities and development plans 

of the Government. 

     2. Societal need for the project or the 

positive impact of the Project on the 

society.  

     3. Extent to which proposed project 

contributes to the overall development of 

the country.  

    b) Project Feasibility 

     1. Technical Feasibility at a preliminary level. 

     2. Financial Feasibility at a preliminary level. 

     3. Expected social, environmental and 

economic impact of the project. 

    c) Affordability 

     1. The level of government support, if 

requested, should be affordable to the 

government from a fiscal perspective. 

    d) Technical capacity 

     1. Experience of the Proponent in carrying 

out similar projects. 

    e) Financing arrangement 

     1. Terms of proposed financing. 

    f) Business Model 

     1. Attractiveness of proposed commercial 

terms to the Government. 

     2. Shareholding structure 

     3. Revenue sharing arrangements, if any. 

    g) Due Diligence 
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     1. Ethical standards: The Proponent does 

not appear on any globally recognized 

blacklists. 

     2. Insolvency: The USP Proponent is not 

insolvent, in receivership, or bankrupt. 

     3. Compliance with national legal obligations 

of the Proponent. 

     4. Criminal Record: The USP Proponent has 

not, and its directors have not, been 

convicted of any criminal offence related 

to professional conduct. 

   iii. PSC may contact the Proponent with requests for 

clarification or additional information. All such 

communication shall take place in written form. 

   iv. PSC shall assess the USP and provide 

recommendations to the Cabinet or Economic 

Council as follows. 

    a) Proceed to direct negotiations. 

    b) Proceed to competitive bidding. 

    c) Not considered suitable for further 

consideration. 

   v. Should the Government decide to proceed to 

competitive bidding, the Proponent shall be given 

the opportunity to participate in the procurement 

process. Competitive bidding process shall be 

carried out by the relevant line Ministries, as per the 

guidelines in the Regulation Number 2017/R-20 

(Public Finance Regulations) and other applicable 

legislation. 

   vi. Outcome of this stage shall be informed to the 

Proponent within 60 (Sixty) calendar days from the 

date of informing the Proponent that the USP has 

moved to Stage 1(b). In cases where additional 

information is sought, the 60 (Sixty) day period shall 

be counted upon submission of all requested 

information. 

Stage 2: 

Detailed 

Proposal and 

Negotiation 

16. (a) This stage applies only to those USPs which are 

approved for direct negotiation with Proponents. 

 (b) During this stage, the Proponent and Government shall 

work cooperatively in the development and assessment of 
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a detailed proposal and negotiation on key issues related 

to the Proposal. 

 (c) Government and the Proponent shall enter into a 

Memorandum of Understanding, outlining the key 

responsibilities of both parties and to agree on a 

negotiation framework. 

  (d) Subject to the negotiation outcomes, the PSC will present 

key commercial terms of the project to the 

Cabinet/Economic Council (EC) for approval. 

  (e) The following outcomes may result from this stage. 

   i. The key commercial terms are agreed by the 

Cabinet or Economic Council and the Proponent, 

which shall form the basis of a contract in 

compliance with the laws and regulations. 

   ii. The Detailed Proposal is not considered suitable for 

further consideration. 

Stage 3: Enter 

into Agreement 
17. (a) At this stage the Government and the entity that proposed 

to carry out the project in Maldives will follow formalities to 

enter into a binding agreement based on the key 

commercial terms that has been agreed between both the 

parties. 

  (b) The agreement shall be entered into on behalf of the 

Government, by the relevant line Ministry/Government 

agency that the Cabinet approves to implement the 

project. 

 18. Relevant laws and regulations of the Maldives shall be 

followed at all stages of evaluation of a USP and in entering 

into a binding agreement. 

Disclosure 19. (a) Information on all Unsolicited Proposals that progress to 

Stage 2 and those that proceed to a contractual stage 

shall be published on the Ministry’s website. 

  (b) This shall include details of the Proponent and scope of 

the USP. 

  (c) The Government shall consult with the Proponent before 

any information is disclosed to ensure that commercially 

sensitive information remains confidential. 

Entry into Force 20. This Policy shall come into force from the date of its publication 

in the Gazette of the Government of Maldives. 
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This is the unofficial translation of the original policy issued in Dhivehi. In the event of conflict between this 

translation and the Dhivehi version of this policy, the latter shall prevail. Therefore, it is advised that both 

the Dhivehi version of this policy and this translation be read concurrently. 
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