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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ 
 ގޮތުގެ އުސޫލު 

 ތަޢާރަފު 

 

 

  

މާރާތްުކރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ )އި R-1019/2019ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،ލަކީސޫމި އު  .1
ތިރީގައިވާ  ،ށްގެންދާޔަނޭޝަނަލް ެޓންޑަރުން ކުރި ،ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން (ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

އެވޯޑްކުރުމުގައި ، ގެންދިއުމުގައްޔާއި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރާތަކުގެ 
    ގަވާއިދު ނަންބަރު ،ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަކައިޢަމަލުކުރަންވީ 
2017/R-20  ެގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާ 10.06)ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގ

 ލެކެވެ.ސޫފައިވަ އުވައިލައިއެކުލަ

  .މަސައްކަތް ގެކޮންސްޓްރަކްޝަންޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ  - GC01 )ހ(  

 .މަސައްކަތް ގެޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން - GC02 )ށ( 

   .މަސައްކަތް ގެހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން - HC01 )ނ( 

 .ތްމަސައްކަ ގެބިންހިއްކުމާއި ޑްރެޖިންގ - HC02 )ރ( 

 .މާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްޙިގޮނޑުދޮށް  - HC03 )ބ( 

 .ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްފެނާއި  – UC01 )ޅ( 

 .ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް - UC02 )ކ( 

 .ގޭހާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް - UC04 (އ) 
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 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމެވެ. ،ދަކީސަގުމި އުސޫލުގެ މަ  .2 މަުގސަދު 

މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑު )ހ(  
 .ލިބުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ކަނޑައެޅިފައިާވ  ތައްކުރާ މަސައްކަތްއެވޯޑު ބީަލންވެރިންނަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން  )ށ(  
 .ބާރުއެޅުންމުއްދަތަށް ނިންމުމަށް 

 ގެ މަސައްކަތުއެވޯޑުކުރެވޭނެ  އެއްފަހަރާބީަލންވެރިއަކަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން  )ނ(  
 .އަދަދު ކަނޑައެޅުން

ދާއިރާތަކުގެ  މާއްދާގައިވާވަނަ  1މި އުސޫލުގެ  ،ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްެގންދާ )ރ(  
 ކުގައި ހިމެނޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.މަސައްކަތްތަޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ 
މަަސއްކަތް ކުރިޔަށް 

ގެްނދިުއމުަގއްޔާއި 

އެޯވޑް ކުރުުމގައި 
 ބަލަންވީ ކަންަތއްަތއް 

ދާއިރާތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައިވަނަ  1މި އުސޫލުގެ ، މި އުސޫލުގެ ދަށުން  .3
 ކުރުމުގައި އެވޯޑު  ތައްމަސައްކަތް އެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައްޔާއި،

 ންނެވެ.ތީތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ ،މަލުކުރާނީޢަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ) R-1019/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ބީލަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ  )ހ(
ރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަްށ ޓަރަޖިސް ގެ ދަށުން (ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

ދަށުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެމި މާއްދާގައި  ،އެވެ. އެހެންނަމަވެސްވާންވާނެ
ނުވަތަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ގޮތުގައި  ،ނަމަ ބިދޭސީ ފަރާތެއްނުވާ  ކޮށްފައި ރީޓަރަޖިސް

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން، ކުރިމަތިލާން ބޭނުންާވ  ،ނަމަ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތެއް
 ގަވާއިދުގެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން މި މާއްދާގައިހަމަވާކަމަށް  ޠުދާއިރާގެ ގިންތިއަށް ޝަރު

  އެ ފަރާތަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިެލވިދާނެއެވެ. ،ދަށުން ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ

ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1މި އުސޫލުގެ  )ށ(  
 ންވާނީ،ވައިލަމަސައްކަތްތަކަށް ބީލަަމށް ހުޅު ގެ (GC01) ކޮންސްޓްރަކްޝަން

 ވިޔަފާރިއަކަށް ބައިވެރި ނުވެވޭ ގޮތަެށވެ.ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ 

ދާއިރާތަުކގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާވަނަ  1މި އުސޫލުގެ  )ނ(  
 ންނެވެ. މަތީތުގެގޮ ވާގައިތިރީ، މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ

    ،މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ަމސައްކަތްތަކަށްވަނަ  1 އުސޫލުގެ މި (1)   
)ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ  R-1019/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 
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ެގ  6ިއން ެފށިގެްނ ދަރަޖަ  1ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަުށން  ދަރަޖަ 
 ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ފެށިގެން )އ( ގެ ނިޔަލަށް  1އުސޫލުގެ މި  (2)   
 R-1019/2019ގަވާއިދު ަނންބަރު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަަކށް

( ގެ ދަށުން   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު )
ގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަަކްށ  4އިން ެފށިގެން ދަރަޖަ  1ދަރަޖަ 

 އެކަންޏެވެ. 

 ކުރެވޭނެ އެވޯޑު  ގިނަވެގެން އެންމެ ،ކުރުމުގައިއެވޯޑު  މަސައްކަތް އުސޫލުގެ ދަށުން މި )ރ(  
 .އެއްގޮތަށެވެ ތާވަލާ ތިރީގައިވާ މަލުކުރާނީޢަ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ މިންވަރު

 

 ދަަރޖަ 

 މަސައްަކތް ހާބަރ /  ޔުޓިލިޓީ
(UC / HC ް1( )ސެކްޝަނ) 

ޖެނެރަލް ބިލްިޑންގ / ެޖނެރަލް ިސވިްލ 
 (2( )ސެކްޝަން GCމަަސއްކަތް )

 ައގު  ލަމުޖު
 ލަމުޖު

 އަަދދު 
 ލަ ައގު މުޖު

 ލަމުޖު

 އަަދދު 

1 
ން ރުފިޔާއާ ޔަމިލި 500

 ށް ޔަހަމަ
 20 ށް ޔަރުފިޔާއާ ހަމަ ބިލިޔަން  1 15

2 
ން ރުފިޔާއާ ޔަމިލި 400

 ށް ޔަހަމަ
 15 ށް ޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަމިލި  500 12

3 
ން ރުފިޔާއާ ޔަމިލ350ި 

 ށް ޔަހަމަ
 10 ށް ޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަމިލި 300 10

4 
ން ރުފިޔާއާ ޔަމިލި 200

 ށް ޔަހަމަ
 8 ން ރުފިޔާއާ ހަަމއަށް ޔަމިލި  200 6

 6 ށް ޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަމިލި 100  5

 5 ހަމައަށް މިލިޔަން ރުފިޔާއާ  50  6
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 އެވޯޑު  ޔުޓިލިޓީއާއި ހާބަރ ކޮންސްޓްަރކްޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ވިޔަފާރިއަކަށް )ބ(
           ،ދާއިރާއަށް ބަލައި( UCނުވަތަ  HC)އެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި  ،ކުރާނީ

ގައި  1ގެ ސެކްޝަން ލުމި ދެ ދާއިރާ އެއްކޮށް މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ތާވަ
 .ންނެވެތީމަ ގެތެއްގޮ ނޭ ށްވުރެ އިތުރުނުވާއަދަދަ ނުވަތަ މިންވަރަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ންގެ މަސައްކަތް ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަ ގއާއިޖެނެރަލް ބިލްޑިން )ޅ(  
     ދާއިރާއަށް ބަލައި(   GCކުރާނީ )އެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި އެވޯޑުވިޔަފާރިއަކަށް 
 ނުވަތަ މިންވަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ސެކްޝަން ތާވަލުގެ ގައިވާ( ރ)މި މާއްދާގެ 

 .މަތީންނެވެ ގޮތެއްގެ އިތުރުނުވާށްވުރެ ދައަދަ

މަަސއްކަތް ވިޔަފާރިއަކަށް ގޮތަށް  ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާޅ) އާއި( ބ)މި މާއްދާގެ  )ކ(  
          ،ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާނީލަ އަދަދު މުލަ އަގު ނުވަތަ ޖުމުކުރުމުގައި ޖު އެވޯޑު

ވަަނ  4ލުގެ ސޫއެ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޭޝަނަލް ޓެްނޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ )މި އު
ވަނަ  1ހިމެނޭގޮތަށް( މި އުސޫލުގެ  ވެސް މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

މަސައްކަތް ގުނުމުގައި  ގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް،މާއްދާ
ލެވިފައިވާ ވައިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އު ،ހުރި މަސައްކަތްތަކާއިއިނިމިފަ

 އް ނުހިމެނޭނެއެވެ.ކެމަސައްކަތްތަ

ޖޮއިންޓްވެންޗަރއެއްގައި ބައިވެރިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ިވޔަފާރިއެއްގެ ލިމިޓް  )އ(  
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަސައްކަތެއް 1 މި އުސޫލުގެ ރަށްއެ ޖޮއިންޓްވެްނޗަ ،ހަމަވެފައިވާނަމަ

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެވޯޑު

ކަށް ގޮތަށް މަސައްކަތް ޖޮއިންޓްވެންޗަރަ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއިމި މާއްދާގެ )ބ(  )ވ(  
     ފައިވާ ދައިވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކެއް އެކުވެގެން އުފައް ،ނުވަތަ

                  ،ލަ އަދަދު ހިސާބުކުރާނީމުލަ އަގު ނުވަތަ ޖުމުކުރުމުގައި ޖު އެވޯޑު ކުންފުންޏަކަށް
    ނުަވތަ ކުންފުނީގައި ހިމެނޭ ަވކިވަކި ވިޔަފާރިތަކަށް  ގައިއެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރު

ވަނަ މާއްދާގައި  4ލުގެ ސޫނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ )މި އު
ގައިވާ މާއްދާވަނަ  1ހިމެނޭގޮތަށް( މި އުސޫލުގެ  ވެސް މަސައްކަތްތައް ށްފައިވާކޮބަޔާން

މަސައްކަތުގެ   ،ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި
 ލެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނުހިމަނައެވެ.ވައިއެއްބަސްވުން އު

 ނުަވތަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރު ،ކަށްޓްވެންޗަރަނޭޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑުްނ ޖޮއިން )މ(  
ފައިވާ ދައިނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކެއް އެކުވެގެން އުފައް ،ވިޔަފާރިއަކަށް
ވަނަ މާއްދާގެ  3ކުރެވޭ ހާލަތުގައި، މި އުސޫލުގެ މަސައްކަތެއް އެވޯޑު ކުންފުންޏަކަށް
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ނުވަތަ ކުންފުނީގައި ހިމެޭނ  ގައިގެ ބޭނުމަްށ، އެ މަސައްކަތަކީ އެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރު )ރ(
 ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ގުނޭނެއެވެ. އެވޯޑު ވެސް  ވަކި ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް

އިސްިތސްާނވާ 
 ހާލަތްތައް 

 ،ެޓންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑުކުރާނޭޝަނަލް މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަްތ ހަވާލުކުރުމުގައި   .4
 ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ކޮށްގެްނ ނުލާޢުކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ނުވަތަ ޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް ގޮތުގައި އި )ހ(  
 . ށްގެންދާ މަސައްކަތްތައްޔަކުރި

ފައިާވ މައިނިންށްގެންދަން ޔަގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރިޓުގްރާން ނާއިލޯ )ށ(  
 އުސޫލުތަކަށް  ނުވަތަ ގްރާންޓް ދޭ ފަރާތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނުންޓްތަކުގައި، އެ ލޯމަޕްރޮކިއު

 .ކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައްލާޒިމުން މަލުކުރަޢަ

ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް މަސައްކަތް  ،ލޯނު ނުވަތަ ގްރާންޓް ދޭ ފަރާުތން )ނ(  
 ހަވާލުކުރުމަށް ޝަރުޠުކުރާ މަސައްކަތްތައް.

ވަނަ  10.27)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ރ(  
 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް.މާއްދާގެ ދަށުން އެވޯޑު

ނޭޝަަނލް ޓެންޑަރ ބޯޑުްނ  ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށްހުރި މަސައްކަތް" އި"ނިމިފަ )ހ(  .5 މާނަކުރުން 
މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ އެވޯޑުވިޔަފާރިތަކަށް 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ 
 މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

ބީލަންވެރިއަކަްށ ނޭޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑުން  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ކުރުން"އެވޯޑު )ށ(  
 މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރަން ނިންމާ ނިންމުމަށެވެ.

އެއްގެ .ޕީ.އައި.އެސް.ގައި ޕީޓުދައުލަތުގެ ބަޖެ ،"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
އްެގ ޢެނަމަވެސް، އެއް މަޝްރޫ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.ފައިވާ ވަކިވަކި ޅައިގޮތުގައި ކަނޑައަ

        ،ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަލާނީމުއިޤާގޮތުގައި އެއް އިޢުލާނަކުން ަވކި ރަށެއްގައި 
 އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 ކުރުމުގައިއެވޯޑު  މަސައްކަތް އުސޫލުގެ ދަށުން މި ،ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ "ލިމިޓް"  (ރ)  
 ދަދުއަ ނުވަތަ ިމންވަރު މި އަދަދަށެވެ.  ނުވަތަ މިންވަރު ހަވާލުކުރެޭވނެ ގިނަވެގެން އެންމެ

ވަނަ  4ކޮށްފައިވާ )މި އުސޫލުގެ  ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑު، ކަނޑައެޅޭނީ
ވަނަ  1މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( މި އުސޫލުގެ 
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 ،ކާއިުހރި މަސައްކަތްތައިނިމިފަދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާއްދާގައިވާ 
 ނުހިމަނައެވެ.ލެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވައިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އު

މި އުސޫލަށް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޝާއިޢުކުރާ މި އުސޫލު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީސޫމި އު  .6
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގައި  2021މާރިޗު  16، ން ފެުށމާއެކުރާމަލު ކުޢަމި އުސޫލަށް  )ހ( .7 ލެވޭ އުސޫލު ވައިއު
މާރާތްކުރުމުގެ އި"ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ

ރެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ ކު އެވޯޑު ހުޅުވައިުލމާއި، މަސައްކަތްކަށް ބީލަން މަސައްކަތްތަ
 އުވުނީއެވެ. "ގޮތުގެ އުސޫލު

 ނަމަވެސް، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން  ފައި އޮތް މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްމި )ށ(  
ދާއިރާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައިވަނަ  1އުސޫލުގެ މި ށް ޔަފެށުމާ ހަމަ

 ތައް ހުޅުވައިފައިވާ ިބޑްމަސައްކަތްތަކަށް އިޢުލާނު ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، 
        ގައި  2021މާރިޗު  16 ،ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެވޯޑު މަސައްކަތްތައް

"ނޭޝަނަލް ޓެްނޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ 
ކުރެވޭނެ  ޅުވައިލުމާއި، މަސަްއކަތް އެވޯޑުރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުއިމާ

 ވެ.އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު"  އަށެ

___________________ 


