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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ     

 

އްދަށް ނިްސބަތްވާ ޙަ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްެގންދާ ބީަލންތަކުގައި ަސރަ

 ލު ސޫބީލަންެވރިްނނަށް އިސްަކންދިނުުމގެ އު

 

ވަނަ މާއްާދއަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ  10.77ދުގެ އިވާގަ ލަތުގެ މާލިއްޔަތު އުދަ ،މިއީ

ކުރިއަށް ގެންދާ ބީލަންތަކުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އުދަ

އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާްތތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގަިއ 

 ލެވެ.ސޫލުކުރާނެ އުއިސްކަންދިނުމުގައި އަމަ

 ފު ޢާރުތަ .1

   

 މަޤްޞަދު  .2 ޞަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ.ޤްލުގެ މައިގަނޑު މަސޫމި އު

ރީކޮށްގެން ހިންގާ އެންމެ ކުދި، ކުދި ައދި މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ

 ،ފުޅާކުރުމާއިފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި 

އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީވުމުގެ ޤާބިލުކަްނ 

ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް 

ހޯދުމުގައާއި އަދި މަސައްކަތް ކުރުވާއިރު، އެންމެ ކުދި، ކުދި ައދި މެުދ 

  ދިނުން؛ އަދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްކަން

   (ހ)

މަސައްކަތް  ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ތަކެްއޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައާއި

ރާއްޖޭގެ އެކި  ،ލެއްގެ ތެރެއިންސޫހާމަކަންބޮޑު ހަމަހަމަ އު ،ކުރުވާއިރު

 ؛އްދުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ީބލަންވެރިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުުރކުރުންސަރަޙަ

 އަދި

   (ށ)
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މަސައްކަތް  ،އޮފީސްތަކުން ތަކެްއޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައާއިދައުލަތުގެ 

 .ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނުން ،ކުރުވާއިރު

   (ނ)

) (ފަސް މިލިއަން 5,000,000/-ކުރިޔަށްގެންދާ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން

ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް ހުޅުވާލަންވާީނ ދިވެިހ  ކުދި ރުފިޔާއަށްވުރެދިވެހި

. ނަމަެވސް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލާ އިޢުލާނާ އެކަންޏެވެކަށް ވިޔަފާރިތަ

ނުަވތަ ީބލަމުގެ ަޝރުޠުތައް  ،ކުރިމަތިނުލާނަމަ ވިޔަފާރިއެއް ދިވެހިގުޅިގެން 

އެ ތަކެތި ނުވަތަ  ދެވަނަފަހަރަށް  ނެތްނަމަ، ވިޔަފާރިއެއް  ދިވެހިފުރިހަމަވާ 

ވޭޮގތަށް އިޢުލާްނ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލެއެ 

 ވެ.ންވާނެއެކުރަ

 ލު ސޫއު އިސްކަންދޭނެ  .3 (ހ)

     އަގު  އަންާދޒާ ގެމަންޓުކުރިއަްށގެންދާ ޕްރޮކިއު ގެ އިދާރާތަކުންދައުލަތު

             ނަމަ، ޑަރުފިޔާއަށްވުރެ ކުދިވެހި )ަފސް ލައްކަ މިލިއަން(ދެ  2,500,000/-

ދު ފަންތީގެ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެ، ނީވާހުޅުވާލަން އެ ޕްރޮކިއުމަންޓެއް

. ނަމަެވސް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލާިއރު މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަންޏެވެ

ފަރާތެއް  ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ނުވަތަ  ،ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލާނަމަ

ތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަްށ ވިޔަފާރި މި ަފންތިއަށް ުނފެޭތ ދިވެހިނެތްނަމަ، 

  .ންވާނެއެވެއިޢުލާން ކުރައަލުން 

   (ށ)

ބީލަން ކަރުދާހުގައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ދީފައިވާ ކްރައިޓީރިޔާ އާ އެއްގޮތަްށ 

އެންމެ މަތިން ރޭންްކ ކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެ ރަށަކަްށ ނިސްބަތްުނާވ 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެެއވެ. ،އް ކަމުގައިވާނަމަވިޔަފާރިއެ

   )ނ(

ފާސްވި ބީލަންވެރިންގެ  ،ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް އެ

ރަށަށް ނިސްަބތްާވ އެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމަ، 

ވޭ ފަރާތުްނ ކުރެ ބީލަންވެރިންގެ ތެރެިއން އެންމެ މަތިން ރޭންކް

މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ  ،ހުށަހެޅި ބީލަމަށް ލިބުނު މާކްސްއާއި

ތަށް ލިުބނު މާކްސްގެ ފަރަގު މަތިން ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ފަރާ 

އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާ ކަމުގައި (ދިހައެއް އިންސައްތަ)  10%

ވާލުކުރަްނ ހަ ބީލަން ފަރާތާރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ  އެ ،ވާނަމަ

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

)1(    

) ވަަނ ނަްނބަުރގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތަްށ ފެޭތ 1މި މާއްދާގެ (

ފާސްވި  ،ައތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއްބީލަމެއް ނެތް ނަމަ، އެ 

     ، ބީލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނތޯ ބަަލންވާނެއެވެ. އެގޮުތން

)2(    
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އެ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބީަލންެވރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިްނ 

 ،ވޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމަށް ލިބުނު މާކްސްއާއިކުރެ ރޭންކް

ންކް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަްށ މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ މަިތން ރޭ

އަށްވުރެ (ފަހެއް އިންސައްތަ)  5ލިބުނު މާކްސްގެ ފަރަގު %

އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްާވ ފަރާާތ  ،ބޮޑު ނުވާ ކަމުގައި ާވނަމަ

 ިނންމަންވާެނއެވެ.ވާލުކުރަން ހަބީލަން 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ 2) އަދި (1މި މާއްދާގެ (

ބީލަމެްއނެތްނަަމ، ެއންމެ މަތިން ރޭންކްކުރެވިފައިާވ ހާލަތަށް ެފތޭ 

 ކުރަން ނިްނމަންވާނެއެވެ.ވާލުހަ ފަރާތާ ބީލަން

)3(    

    

ގޮތުގައި  ވިޔަފާރިއެއްގެނިސްބަތްވާ  ކަށްސަރަހައްދަވަކި ލުގެ ބޭނުމަށް ސޫމި އު

 ؛ބެލެވޭނީ

ބީލަންވެރިން ނިސްބަތްވާ   . 4

ކަނޑައަޅާނެ އްދު ޙަސަރަ

 މިންގަނޑު 

ހަށް އެ ފަރާތެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެ ،ނަމައަމިއްލަ ފަރުދެއްބީލަންވެރިއަކީ 

 ނުވަތަ؛ ބެލިގެން،

  (ހ)

 ވިޔަފާރިއެއް އެ  ،ފަރުދަކަށް ނުާވ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ބީލަންވެރިއަކީ

 ބެިލގެން. ރީކޮށްފައިވާ ރަށަށްރަޖިސްޓަ

  (ށ)

 ނިސްބަތްވާ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރިއެއް  އަދި މި މާއްދާގެ (ހ)

 ވެ.ށެގޮތަވި ނިއަންނައްދުގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނީ ޙަސަރަ

   )ނ(

ލާންކުރެވުުނ އަހަރުގެ ީބލަން އިޢު ،ބީލަންވެރިއަކީ ފަރުދެއްނަމަ

ވަނަ ދުވަހު އެ ފަރާތް (އެކެއް)  1މަހުގެ ޖަނަވަރީ

 ނުވަތަ ؛ ށްހަދާއިމީ އެޑްރެ ރީކޮށްފައިވާރަޖިސްޓަ

(1)    

ރީ ވެފައިވާ ރެވުުނ އަހަުރގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަކު ބީލަމަށް އިުޢލާން

މަހުގެ ޖަނަވަރީ ގެއަހަރު ބީލަން އިޢުލާން ކުރެވުނުވިޔަފާރިއެއްނަމަ، 

ށް؛ ރީކޮށްފައިވާ ރަށަ ރަޖިސްޓަވަނަ ދުވަހު އެ ވިޔަފާރި(އެކެއް)  1

 ނުވަތަ 

(2)    

ރީ ގައި ރަޖިސްޓަގެ ތެރޭކުރެވުނު އަހަރު ބީލަމަށް އިޢުާލން

ކޮށްފައިވާ ރީއެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ، 

 ށެވެ.ށަރަ

)3(    
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ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިިވ  ސަރަޙައްދުބީލަމެއް ނިސްބަތްވާ ލުގެ ބޭނުމަށް ސޫމި އު

 ގޮތަށެވެ.

ނިސްބަތްވާ  ބީލަމެއް . 5

ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާނެ 

 މިންގަނޑު 

    )(ހ ؛އެ ރަށަކަށް ނިސްަބްތވުން ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުޅުާވލާ ބީލަން

   (ށ) ؛ވަކި ރަށަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ހުުޅވާލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނިސްަބތްވުން

  ވެފައިހުރި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހުޅުވާލާ ީބލަންތައް ޤާއިމުއަތޮޅުތެރޭގައި 

 ؛ވެފައިހުރި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުންޤާއިމުއެ އޮފީސް 

   (ނ)

   އެއް ރަށަކަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަަކށް ނިސްބަތްކޮްށ ހުޅުވާލާ ބީަލްނތަކުގައި 

އެ ބީލަމުގައި ހިމެނޭ އަދި ެއ ބީލަމަކުން މަންފާކުރާ ހުރިާހ ރަށަކަށް 

 .ނިސްބަތްވުން

   (ރ)

    

ލަށް އަމަލުކުރުން ސޫމި އު .6 ހާަލތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ލަށް އަމަލުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ސޫމި އު

 އިސްތިސްނާވާ ހާލަތްތައް 

  (ހ) އަދި؛، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެޯވޑުކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ގިނަ ތުން ިލބިދާނެ ަމންާފއެއް ހާސިލުއިޤްތިޞާދީގޮ

  ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި؛މުދާ ހޯދާރަށްތަކަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮަތށް 

   )ށ(

ގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރިއަށްގެންދަްނ ލޯން އަދި ގްރާންޓު

ޓް ދޭ ފަރާތުގެ ނިންމާފައިވާ ޕްރޮކިއުންޓްތަކުގައި، އެ ލޯން ނުވަތަ ގްރާން

 ކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް އަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމު ށްޕްރޮކިއުމަންޓަ

   (ނ)

    

ވަނަ  10.77ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައު ،ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީސޫމި އު

ލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ސޫމި އު ،ވާ ގޮތުގެ މަތީންއްދާގައިމާ

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ލަށް ޢަމަލުކުރަން ސޫއު މި . 7

 ފެށުން 

    

ލުގައި ސޫއުމި  ،ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާނަމަ ލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ސޫއުމި 

އެ ލަފްޒުތަކާއި  ،ބޭނުންކޮްށފައިވާ އަންނަނިވި ލަްފޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިއެަވނީ

 ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނަކުރުމެވެ.

 މާނަ ކުރުން  . 8

 ،ެހދުމުގެ ބާރާއިލަތުގެ އޮފީސްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު އު"ދަ

ކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުޢަދުލު އިންސާފު  ،ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި

   (ހ)
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ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ދާރާތަކާއިއިހިމެނޭ އެންމެހައި 

އަތޮޅު  ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،އުފެދޭ އެންމެހައި އޮފީސްތަާކއި

 ވެ.ސިޓީ ކައުންސިލްތަކެ ،ކައުންސިލްތަކާއި

 ،ތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ" ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ،އެންމެ ކުދި"

    ޤާޫނނު ނަންބަރު ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (

ގައި ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު )2013/6

 ފަރާތްތަކެވެ.ފައިވާ ކޮށްރީރަޖިސްޓަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

   (ށ)

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނ  "އަތޮޅު"

 ގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ އިދާރީ ދާއިރާތަކެވެ.  2އަސާސީގެ ޖަދުވަލު 

   (ނ)

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ދިވެހި ވިޔަފާރި"

ވަނަ ާމއްދާގައި  9އަދި  7ގެ  )18/2014ޤާނޫނު (ާޤނޫނު ަނންބަރު 

 ވިޔަފާރިތަކެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

   (ރ)

 

 


