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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ،މާލެ
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

ގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކަށް ށް ޔަ އުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރި ދަ 
 ލު ސޫ އު ތުގެ ގޮ އިސްކަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

    ގެ( ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްަޔތު) R-20/2017 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،މިއީ
އާންމުކޮށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން  ،ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 10.77
 ދާއިރާތަކަށް  ފަރާތްތަކާއި ވަކިވަކިގެންާދ ބީލަންތަކުގައި ށްޔަކުރިކޮށްގެން ނުއިޢުލާ

 ވެ.އުސޫލެގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ އިސްކަންދިނުމުގައި

 ތަޢާރުފު  .1

 ދު ުގސަމަ .2 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްދު ގުސަލުގެ މައިގަނޑު މައުސޫމި 

       ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ އެންމެ ކުިދ، ކުދި އަދި 
 ،އިޤްތިޞާދުގައި ފުޅާކުރުމާއިފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދު

އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީވުމުެގ ޤާބިލުކަން 
 ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ދަުއލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ،ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ފަންތީެގ މަސައްކަތް ކުރުވާއިރު، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ،އިޔާހޯދުމުގައް
 .ފާރިތަކަށް އިސްކަން ދިނުންވިޔަ

   )ހ(

އި މަސައްކަތް ތަެކއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައްޔާ ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން
         ރާއްޖޭގެ  ،ހާމަކަންބޮޑު ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ،ކުރުވާއިރު

 .އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންގެ ބައިވެރިވުން އިުތރުކުރުން

   )ށ(

އި މަސައްކަތް ޔާތަެކއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައް ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން
 .ދިނުންދިވެހިންނަށް އިސްކަން ،ކުރުވާއިރު

 

   )ނ(
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                  -/2,500,000ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ 
ން( ޔަ)ފަސް މިލި 5,000,000/-އާއި ލައްކަ( ރުފިޔާން ފަސްޔަ)ދެ މިލި

 މަލުޮގތަށް ޢަ ތިރީގައިވާ ،ހަވާލުކުރުމުގައިދެމެދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްަތއް  އާރުފިޔާ
 ވާނެއެވެ.ކުރަން

 އިސްކަްނދޭނެ ުއސޫލު  .3 )ހ(

އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަާރތެއް ފާސްވި ބީލަންވެރިންގެ ތެރޭގަިއ 
ތެެރއިން ވާނަމަ، އެ ަރށަްށ ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންގެ  ހިމެނޭކަމުގައި

     ،އެންމެ މަތިން ރޭންކް ކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ީބލަމުގެ އަގާއި
މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ މަތިން ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ނުވާ ވުރެ ބޮޑުއަށް)ިދހައެއް އިންސައްތަ(  %10ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު 
އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން  ،ކަމުގައި ވާނަމަ

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

(1)    

ހާލަތަްށ ފެތޭ  ށްފައިވާ( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކ1ޮ)މި އަކުރުގެ 
އެ އަތޮޅަކަށް ބީލަމެއް ނެތް ނަަމ، ފާސްވި ީބލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި 

އެ އަޮތޅަށް  ،އެގޮުތންހިމެނޭޯތ ަބލަންވާނެއެވެ. ނިސްބަތްވާ ފަރާތެްއ 
ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންގެ ތެެރއިން އެންމެ މަިތން ރޭންކް ުކރެވޭ 

މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ މަިތން ޭރންކް  ،ފަރާތުން ހުަށހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި
              ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު 

       ،ނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަބޮޑު ވުރެ ހެއް އިންސައްތަ( ައށް)ފަ 5%
 އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމަންާވެނއެވެ.

(2)    

( ވަނަ ނަންބަުރގައި 2) އި( ވަނަ ނަންބަރ1ާ)މި އަކުރުގެ 
 ނެތްނަމަ، އެންމެ ަމތިން ޭރންކް  ހާލަަތށް ފެތޭ ބީަލމެއް ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ފަރާތާ ބީލަްނ ހަވާލުކުރަން ނިންމަންވާނެއެވެ.ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި 

(3)    

( ވަނަ 3) އިނަންބަރާ (2) އިވަނަ ނަންބަރާ( 1މި އަކުރުގެ )
ެނތްނަމަ، ެއންމެ  ހާަލތަށް ފެތޭ ބީލަމެއް ޮކށްފައިވާނަންބަރުގައި ބަޔާން
ކުރެވިފައިާވ ފަރާތާ ީބލަން ހަާވލުކުރަން  މަތިން ރޭންކް
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

(4)    

                 -/2,500,000ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ 
ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް  ދިން ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޔަ)ދެ މިލި

 ކުރަން ވާނެއެވެ.  މަލުޢަ ހަވާލުކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް

   )ށ(
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ރީ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަވިޔަފާރިއެއްގެ ފަންީތގެ ކުދި އަދި މެދު ،އެންމެ ކުދި
 ކަމުގައި ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފާސްވި ބީލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ  ،ފަރާތުން ހުށަހެޅި ީބލަމުގެ އަގާއި ވާނަމަ،  އެ
މަތިން ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު 

އެންމެ  ،ނުވާ ކަމުގައި ވާނަމައަްށވުރެ ބޮޑު )ފަނަރަ އިންސައްތަ( 15%
ރީ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެކުދި އަދި މެދު ،ކުދި

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަާވލުކުރަން ނިންމަންވާނެއެވެ.

(1)    

ހާލަތަްށ ފެތޭ  ކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާނ1ް)މި އަކުރުގެ 
އެ ރަށަކަށް ބީލަމެއް ނެތްނަމަ، ފާސްވި ީބލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި 

ވާނަމަ، އެ ރަށަށް ނިސްަބތްވާ  ކަުމގައި ހިެމނޭނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް 
   ބީލަންވެރިންގެ ތެރެއިން އެންެމ މަތިން ރޭންކް ކުރެވޭ ފަާރތުން 

         މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ ަމތިން  ،ހުށަހެޅި ބީލަމުެގ އަގާއި
      ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު

     ،ނުވާ ކަމުގައި ވާނަމައަށްވުރެ ބޮޑު )ދިހައެއް އިންސައްތަ( 10%
 އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން ިނންމަންވާެނއެވެ.

(2)    

( ވަނަ ނަންބަުރގައި 2)( ވަނަ ނަންބަރާއި 1)މި އަކުރުގެ 
ހާަލތަށް ފެޭތ ބީލަމެއް ެނތް ނަަމ، ާފސްވި  ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ހިމެނޭތޯ އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ބީލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި 
އެ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެިރންގެ  ،ބަލަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން

އެންމެ މަިތން ރޭންްކ ކުރެވޭ ފަރާތުން ުހށަހެޅި ީބަލމުގެ ތެރެއިން 
މުޅި ބީލަމުގައި އެންެމ މަތިން ރޭންކް ކުރެވިފައިާވ ފަާރތުން  ،އަގާއި

ހެްއ އިންސައްތަ( ައްށވުރެ )ފަ %5ހުށަހެޅި ބީލަމުެގ އަގުގެ ފަރަގު 
އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ީބލަން  ،ނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަބޮޑު

 ކުރަން ނިންމަންާވނެއެވެ.ހަވާލު

(3)    

( ވަނަ 3)އި، ވަނަ ނަންބަރާ( 2)އި، ވަނަ ނަްނބަރާ( 1މި އަކުރުގެ )
ެނތްނަމަ، ެއންމެ  ހާަލތަށް ފެތޭ ބީލަމެއް ށްފައިވާނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ 

ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ފަރާތާ ީބލަން ހަާވލުކުރަން  މަތިން ރޭންކް
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

(4)    



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             G-23/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              161 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:

 

6 
 

ވަނަ ( 3) އި، ވަނަ ަނންބަރާ (2)ިއ، ވަނަ ނަންބަރާ( 1މި އަކުރުގެ )
ހާލަތަށް ފެތޭ  ށްފައިވާ( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކ4ޮ)އި، ނަންބަރާ
ކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ބީލަްނ  ނެތްނަަމ، އެންމެ މަިތން ރޭންކް ބީލަމެއް

 ހަވާލުކުރަން ނިންމަންާވނެއެވެ.

(5)    

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި އްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ވަކި ސަރަޙަ ،މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް
  ގޮތްތަްއ، ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ބެލެވޭނެ

ބީލަންެވރިން ިނސްބަްތވާ   .4
ސަަރޙަްއދު ކަނަޑއަޅާނެ 

 މިންަގނޑު 

އްގެ ދާއިީމ އެޑްރެހަށް އެ ފަރާތެ ،ނަމަ ބީލަންވެރިއަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއް 
 ނުވަަތ؛ .ގެންބަލައި

   )ހ(

އެ ވިޔަފާރިއެއް  ،ނަމަ ބީލަންވެރިއަކީ ފަރުދަކަށް ނުާވ ވިޔަފާރިއެއް
 ން.ބަަލއިގެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށް 

  )ށ(

ވިޔަފާރިއެއް ނިސްބަތްވާ  ށްފައިވާ)ށ( ަގއި ބަޔާންކޮ އިއާމި މާއްދާގެ )ހ( 
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. ،ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނީ

   )ނ(

އަހަރުގެ  ކުރިބީަލން އިޢުާލނު ،ނަމަ ބީލަންވެރިއަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއް 
ވަނަ ދުވަހު ެއ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ާދއިމީ  1ޖަނަވަރީމަހުގެ 

 އެޑްރެހަށް؛ ނުވަތަ 

(1)     

   އަހަރުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ކުރިބީލަމަށް އިޢުލާނު
ވަނަ  1އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  ކުރިއިޢުާލނުނަމަ، ބީލަން  ޔަފާރިއެއްވި

 ދުވަހު އެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށް؛ ނުަވތަ 

(2)    

ފައިވާ ށްސްޓަރީ ކޮއަހަރުެގ ތެރޭގައި ރަޖި ކުރިބީލަމަށް އިޢުލާނު
ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ  ވިޔަފާރިއެއް

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށެވެ.

(3)    

އަންނަނިވި  ،ބީލަމެްއ ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާނީ ،މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް
 ގޮތަށެވެ.

ބީލަމެއް ިންސބަތްވާ  . 5
ސަަރޙަްއދު ކަނަޑއަޅާނެ 

 މިންަގނޑު 

   )ހ(  .ލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނިސްަބތްވުންކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުޅުަވއިވަ

   )ށ( .ލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނިްސބަތްވުންއިހުުޅވަ ރަށަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ވަކި
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ލާ ބީލަންތަްއ   އި ރި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހުޅުވަހު އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުވެފައި
 .ހުރި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުން އެ އޮފީސް ޤާއިމުވެފައި

   )ނ(

  ލާ ބީލަންތަކުގަިއ   އި ރަށްަތކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުޅުވައެއް ރަށަކަށްވުރެ ގިނަ
އެ ބީލަމުގައި ހިމެނޭ އަިދ އެ ބީލަމަކުން މަްނފާކުރާ ހުރިހާ ރަށަކަށް 

 ނިސްބަތްވުން.

   )ރ(

މަލުުކރުން ޢަމި އުސޫލަށް  .6 އަންނަނިވި ހާަލތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ،މަލުކުރުމުގައިޢަލަށް އުސޫމި 
 އިސްިތސްާނވާ ހާލަތްތައް 

  )ހ( އަދި؛ .ބޯޑުން އެޯވޑުކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތައްނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ 

ފައިވާ އިށްގެންދަން ނިންމަޔަގޮތުގައި ލިޭބ ފައިސާއިން ކުރި ގްރާންޓުގެ އިލޯނާ
ޭދ ފަރާތުގެ ޕްޮރކިއުމަންޓަށް  ުނވަތަ ގްރާންޓް ލޯނު ޕްރޮކިއުންޓްތަކުގައި، އެ 

 .މަލުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތައްޢަ

   )ށ(

ދައުލަތުެގ ) R-20/2017 ގަވާއިދު ނަްނބަރު ،އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ މި
ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި ،ވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ މާއްދާގައި 10.77ގެ ( ވާއިދުމާލިއްޔަތުގެ ގަ

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި އުސޫލު ގެޒެޓުގައި 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން  . 7

 ފެށުން

މި އުސޫލުގައި  ،ނުވާނަމަ އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިމި 
ޒުތަކާއި އެ ލަފު ،އެވަނީ ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިއަންނަނިވި ލަފު  ،ބޭނުންކޮްށފައިވާ

 ވާ މާނަކުރުމެވެ.ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައި

 ކުރުން މާނަ . 8

 ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި "ދައުލަތުގެ އޮފީސްތައް"
ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި  ،ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެޭދ  ،ހިމެނޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި
 ،ްނސިލްތަކާއިއަތޮޅު ކައު ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،އެންމެހައި އޮފީސްތަކާއި

 ވެ.ކަށެސިޓީ ކައުންސިލްތަ

   )ހ(

 ،ަފންތީގެ ވިޔަފާރި" ތަކުގެ ގޮތުގަިއ ބެލެވޭނީކުދި އަދި މެދު ،"އެންމެ ކުދި
ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ )ކުދި އަދި މެދު 2013/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގައި  އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުދަށުން މިނިސްޓްރީ

 .ވިޔަފާރިތަކަށެވެ

   )ށ(

"އަތޮޅު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 ވެ. ށެހުރިހާ އިދާރީ ދާއިރާތަކަ ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ 2ސީގެ ޖަދުވަލު ޤާނޫނުއަސާ

   )ނ(
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     ގައި  2021 ފެބުރުވަރީ 10މަލު ކުރާން ފެށުމާއެކު، ޢަމި އުސޫލަށް 
"ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން  ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ބީަލންވެރިންނަށް  ށްގެންދާ ބީލަްނތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާޔަކުރި
 އިސްކަންދިނުމުގެ އުސޫލު"  އުވުނީއެވެ.

 އުަވއިލެވޭ އުސޫލު  .9 )ހ(

އި އޮތް ނަމަވެސް، މި އުސޫލަށް ބަޔާންކޮށްފަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން 
އުމަންޓްތައް ހަމަޔަްށ ބިޑް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕްރޮކި ރާން ފެށުމާމަލުކުޢަ

         ގައި  2021 ެފބުރުވަރީ 10މަލު ކުރެވޭނީ، ޢައެވޯޑްކުރުމުގައި 
"ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

ބީަލންވެރިންނަށް  ށްގެންދާ ބީލަްނތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާޔަކުރި
 އިސްކަންދިނުމުގެ އުސޫލު" އަށެވެ.

   )ށ(

___________________ 


