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 ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މި
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

               )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށް  R/2017-20ގަވާއިދު ނަންބަރު  
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު  4

 
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  4)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދު( އަށް  R-20/2017 ނަންބަރު ގަވާއިދު މިއީ .1

 ގަވާއިދެވެ.

)މ( ގެ ގޮތުގައި  ،ޙުކޮށްއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާއި )ވ(  1.01 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .2
 ނަންބަރެއް އިތުރު ކުރުން.

ދައުލަތުގެ  ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ިހންގައި ބަލަހައްޓަްނވާނީ (އ) 1.01 
ިމ ގަވާއިދުގެ ަދށުން އާންމުކުާރ  ،ިމ ގަވާއިދާއި  ،މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިިނސްޓަރު ނެރޭ މާލިއްޔަތާ ގުޭޅ   ،އުސޫލުތަކާއި
 ސަރކިއުލަރތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

، ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް "މާލިއްޔަތާ ުގޅޭ ސަރކިއުލަރ" ކަަމށް ބުނެފައިވަނީ މި (ވ)  

ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތާ ގުޅޭ ކަމެްއ، 
 ހަމަތަކުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫުލތަކާއި

ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި  ގަވާއިދާ ފުށުއެރުމެއް ނުވާގޮތަށްއެ  ތެރެއިން އަދި
ގޮތުން ިމިނސްޓަރު ލިޔުމުން  އެކަށައަޅަންޖެހޭ ތަފުސީލީ އިޖުރާއަތެއް ކަނޑައެުޅމުގެ

 ނެރޭ އެކިއެކި އެންގުންތަކަށެވެ.

     މި ގަވާއިދަށް އެއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ގެނަުއމުގެ ބާުރ ލިބިގެންވަނީ މިނިސްޓަރަށެވެ.   )މ(  
 ނެރޭ ިމނިސްޓަރު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ،އިޞްލާޙުތަކާއިމި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 

 ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ،ސަރކިއުލަރތައް ގުޅޭ މާލިއްޔަތާ ،އުސޫލުތަކާއި
 .ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ
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 .އިތުރުކުރުން މާނަކުރުން އަންނަނިވި އަށް( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1.02 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  "އަސާސީ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި )ހ( 1.02 
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަަނ ބާބުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެްއ 

  ދިނުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަށެވެ.ވައި ފޯރުދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

 .މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން އަންނަނިވި ގޮތަށްގެ ޮގތުގައި  1-1.02 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް 1.02 ގަވާއިދުގެބުނެވިދިޔަ  .4

ގަވާއިދަށް ނުވަތަ 
ގަވާއިދުން 
ބަޔަކަށް 

ޢަމަލުކުރަން 
 ނުޖެހޭ ހާލަތު 

 )ހ( 1.02-1

 

މިނިސްޓަރަށް މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ ގަވާއިދުން ބަޔަކަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮަތށް 
 ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. ،ނިންމޭނީ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި  (1)   
 ؛ލަތުހާނުރައްކަލުގެ 

     ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 2012/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު (2)   
  އަދި ؛ހާލަތު ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި އިޢުލާނުކުރާ ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު

    )ކާރިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ  2015/28ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)   
 .ލަތުހާކާރިސާގެ  ކޮށްފައިވާޤާނޫނު( ގައި ބަޔާން

ޢަމަުލނުކުރަން ނިްނިމ ލަތުގައި، ގަވާއިދަށް ހާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރާ  )ށ(  
ަލތުގައި ގަވާއިދަށް ހާއެ  ،ނިންމުމަށް ވާޞިލުވީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެންކަމާއި

ކަން ތަފުސީލުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ދަތިތަކެއްޢަމަލުކުރުމުން ކުިރމަތިވަނީ ކޮންކޮްނ 
ކުރާެނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އަދި މި ގަވާއިދުން ޢަަމލުނުކުރާނެ ބައިތަކާއި، ޢަމަލު ނު

އެ މުއްދަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އެނގޭނެ ގޮތަށް  ،މުއްދަތާއި
 ކުރަންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް އިޢުލާނު  ޤަރާރަކުންމިނިސްޓަރުގެ 

  ،ލުފުސީލަތުގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަހާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
 ޢަމަލުނުކުރަން ބަޔަކަށް  ގަވާއިދުން ނުވަތަ ގަވާއިދަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި

( އެކެއް) 1 ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން  ،ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ  ނިްނމައިފައިވާ މިނިސްޓަރު
 އެ އިދާރާއަކުން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.ފަހަރު 

އިންޓަރނަލް ލަތުގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ހާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(  
  ށް ގެންދަންވާނެއެވެ.ޔަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުްނ ކުރި ،އޮޑިޓެއް

ލަތުގައި ކުރާ ޚަރަދުތައް އެ އިދާރާއެއްގެ ހާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ(  )ބ(  
 ވެރިޔާ ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަލަންާވނެއެވެ. މާލީ ިޒންމާދާރު
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ނުވަތަ ޤައުމީ ސަާލމަތަށް  ،ހާލަތު ޤައުމަށް މެދުވެރިވެގެންހަނގުރާމައެއްގެ  )ޅ(  
ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެގެން، ނުވަތަ ޭބރުގެ ޙަމަލައެއް 

( ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ 1ިމ މާއްދާގެ )ހ( ެގ )ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެގެްނ 
     ނުވަތަ  ،ހުްއދަޔާއެކުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ  ،ހާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

   ،ހުއްދަޔާއެކު  ވުޒާރާ ހިންގުްނ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ީމހެއްގެއެ
ަދއުލަތުގެ ފައިސާ  ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންްސ ފޯްސ އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން

 ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ.

     ތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް  ދިމާވެގެްނ ކައުނުވަތަ ނުރައް ،އެއް ދިމާވެގެންސާޤުދުރަތީ ކާރި )ކ(  
     ( ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަުތ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ނަންަބރުގައި ބުނެފައިވާ ( ވަނ3ަ) ( ވަނަ ަނންބަރާއ2ިދާގެ )ހ( ގެ )މި މާއް
ސްޓަރ އޮްފ މިނިމެދުވެރިވެއްޖެނަަމ، ެއ ފަހަރަކު ބޭނުންާވ މިންވަރަކަށް  ހާލަތު

ނުވަތަ އެ ވުޒާރާ ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކު  އަންގާ ގޮތެއްގެ  ފިނޭންސް
 ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ. ،މަތިން

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  10.03ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 ވަނަ މާއްދާ ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ. 10.03މި ގަވާއިދުގެ 

 .ކުރުންޙުލާޞްއަންނަވިގޮތަށް އިވަނަ މާއްދާ  10.08ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .6

 ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ގޮތުގެ މަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 10.07 ގަވާއިދުގެ މި (ހ)  އިދާރީ ހިންގުން 
  . ޤާިއމުކުރަންވާނެއެވެ ދައުލަތުގެ މާލީ ވުޒާރާގައި ،ފަރާތެއް ހިންގާނެ ކަންތައްތައް

އެ ވުޒާރާއިްނ  މެނުއަލެއް  އޮޕަރޭޝަން ގޮތުގެ ިހންގާނެ މަސައްކަތް ފަރާތުގެ މި
 .އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  10.07މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  
އުސޫލަުކން ހަމަހަމަގޮތެއްގަިއ  އެއް  ،ކަންތައްތައް ހިންގުމުގަިއ ހަރުދަނާކަމާއެކު

ކޮމިޓީއެްއ  ންގޮސް ނިްނމުމަށް ދައުލަތުގެ ކޮްނމެ އޮފީހެއްގައި ބިޑްގެ
 އުފައްދަންވާނެއެވެ.

 .އިޞްލާޙުކުރުން އަންނަވިގޮތަށްގެ )ބ( މާއްދާ ވަނަ 10.09 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .7

 ކުރިޔަށްގެންދާ ،ދަށުން ގެ ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  10.27 ގަވާއިދުގެ މި )ބ( 10.09 
 ކޮމިޓީއެއްގެ މަިޖީލހުގެ ވަޒީރުންގެ  ނުވަތަ ަމޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިްނމިދާނެއެވެ. މަތިން މަޝްވަރާގެ
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 ން.ކުރުޙުއަްނނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ވަނަ މާއްދާ 10.17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
ޔަށް ކުރި ކަންތައް

ގެންދިއުމުގެ 
ކުރިން ހުއްދަ 

 ހޯދުން 

10.17  

 ކުރުން.ޙުއަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާ ވަަނ ަނންބަރު 2)ނ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  10.23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

 ހާލަތެއް ކުއްލި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  10.26 ގަވާއިދުގެ މި (2) )ނ( 10.23 
 .މެދުވެރިވުން

          ކޮށް، އިޞްލާޙު އަންނަނިވިގޮތަށް ނަންބަރު ވަނަ 2 ގެ( ރ) ވަނަ މާއްދާގެ 10.25 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .10
 ( ވަަނ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.   5)      އެ މާއްދާއަށް

(ރ)    ހާލަތެއް ކުއްލި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  10.26 ގަވާއިދުގެ މި ( 2) 
 .މެދުވެރިވުން

ށްގެންދާ ނުވަތަ ޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޯރަމްތަކުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރި (5)   
 ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ދައުލަތް ހިމެނޭ އާބިޓްރޭޝަން

ރަްނޖެހޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކު ނުދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަ ފަދަ ކަންކަމުގައި،
)ލީގަލް ކައުންސެލް(، އަދި/ނުވަތަ ޚަބީރުން )އެކްސްޕާޓް( އިން ހޯދުމުގައި، 
       ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން ލާޒިމްވާ ނުވަތަ އެ ކަމެއްގެ ބާވަތުން ވަކި ބަޔަކު ނުވަތަ 

މުާވ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ފަދަ ން ފަރާތެއް ކަނޑަެއޅުްނ މުހި ޚާއްޞަވަކި 
 ކުރުމަށް.ނު ޢައްޔަ ފަރާތެއް

( ވަނަ 5) ،( ވަަނ ނަންބަރާއ3ި) ،( ަވަނ ނަންބަރާއ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 10.26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11
 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.6އެ މާއްދާއަށް ) ،ށްގޮތަށް އިޞްލާޙްކޮ އަންނަނިވިނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި  (1) )ހ( 10.26 
         އިޢުލާނުކުރުުމންނާއި، ޤާނޫުނ ނަންބަރު ލަތުހާނުރައްކަލުގެ 

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2012/7
ޤާނޫނު  ،ލަތު އިޢުލާނުކުރުމުންނާއިހާބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

)ކާރިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު( ގަިއ  2015/28ނަންބަރު 
 ؛ލަތު އިޢުލާނުކުރުމުންހާކާރިސާގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

  އަސާީސ ޚިދުމަތެއް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަާތ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް (3)   
            ަކންތައްތައް ގެ ޓުރާމްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންގްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮ

ށް ޔަލާނުކޮށްގެން ކުރިޢުމުކޮށް އިންމި ގަވާއިދުގައި ަކނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް އާ 
ރާމްތައް ހިންގުމަށް ގް ގެންދިއުމަށް ވަގުތު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ޕްރޮ
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ނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާީސ ންރައްޔިތު ،ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ
 ؛ވެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައިޚިދުމަތެއް ނުދެވި ލަސްކުރެ

ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ ކުދިކުދި ތަކެތި ނުލިބުމުެގ ސަބަބުްނ ަސރުކާރުން  (5)   
ނުވަތަ ދެމުންދާ  އަސާސީ ޚިދުމަތަާކ ގުޅުންހުިރ ޕްރޮޖެކްޓެއް ށްގެންދާ ޔަކުރި

އަސާސީ ޚިދުމަތަކާ ގުޅުްނހުރި ަމސައްކަތެއް އެކަށީގެންވާަވރަށްވުރެ 
 ؛ތަކެތި ހޯދުމަށް އެ  ،ލަސްވާނަމަ

 ގެންދާނެ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެޤައުމުގެ ދިފާޢަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެ (6)   
 .ެއޅުމަށްނުވަތަ  ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވެގެން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ކުރުން.ޙުއަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާވަނަ މާއްދާ  10.27ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .12

ބިޑްކުރުމުގެ 
ދަޢުވަތަކާ ނުލައި 
މަސައްކަތްތައް 

 ހަވާލުކުރުން 

 ،މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ހ( 10.27
ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތެއް ހަވާލު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި 

 އުސޫލުންނެވެ.

ދައުލަތުން ކުރިޔާލައި ރާވައިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ބޮޑެތި  (1)   
އާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުަވއިނުލައި  ،މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

)ފަންސާސް  އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ ބޮޑު މެޖޯރިީޓ   %50 ސަރުކާރުގެ
ތައިން ސައްތަ ސައް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ،ހިއްސާއެއް އޮންނަ ކުންފުނިތަކާއި

މޯލްޑިްވްސ ސްޓޮކް  ،ތަކާއިހިއްސާ އޮންނަ ސަބްިސޑިއަރީ ކުންފުނި
އެކްސްޗޭންޖުގަިއ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުެގ ެމޖޯރިޓީ ހިއްާސ ހިެމޭނ 

 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ހަވާލުކުރާ ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ަމސައްކަތް  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (2)   
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ކުންފުނި ވާންވާނީ އެ ުކންފުނީގެ   ،ހާލަތުގައި

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ިހމެޭނ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (3)   
އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރާ  ،ވޭ ކުންފުނިންއެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެ ،ހާލަތުގައި

 މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

ވަނަ ަނންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (4)   
އެ މަސައްކަތެއްގެ  ،ަމސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ،ނަމަވެސް
ދެވަނަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ނޫނީ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެ ފަދަ  ،ބާވަތުން

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  10.09ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މަސައްކަތްތައް
 ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެހެްނ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެިވދާނެއެވެ.

 ހަވާުލކޮށްގެން ފަރާތަކާ ދެވަނަ އިތުރު މަސައްކަތްތަކީ ހަވާލުކުރެވޭ  މިގޮތުން،
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 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ނޫންކަން މަސައްކަތެއް ގެންދެވޭނެ ކުރިޔަށް ނޫނީ
 .ވާނެއެވެ ކަށަވަރުކުރަން ފަރާތުން

ވަނަ  ނަންބަރުގެ ދަށުން  4ވަނަ ނަންބަރާއި  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (5)   
ފަންނީގޮތުްނ ޤާބިލު  ކުރެޭވ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުންނާއިމަސައްކަތް ހަވާލު

 ކުރަން ވާނެއެވެ. ކަށަވަރުފަރާތެއްކަން 

ވާލުކުރާ ހަވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ަމސައްކަތް  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (6)   
ަމސައްކަތުގެ  ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ ،ލަތުގައިހާ

   ަމސައްކަތް ހަވާލުކުާރ ފަރާތް ިހެމނޭގޮތަށް  ،މަސައްކަތުގެ އަގާއި ،ބާވަތާއި
މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކަށް  ،ވެރިޔާ އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިްނމާދާރު

މިނިސްޓަރަށް އެ މަޢުލޫމާތު  ،ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
ދަށުން ގެ  10.09މި ގަވާއިދުގެ  ،މަތިން މިނިސްޓަރުެގ ލަފާގެ ،ހުށަހަޅައި

 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

 ،ނަމަވެސް އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
 ހިންގާ  ދަށުން ލޯނެއްގެ  ޮކންސެޝަނަލް ނުވަތަ ެއހީ ހިލޭ ޤައުމެއްގެ ބޭރުގެ

 ލޯނު  ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުަގއި އެހީގެ  ހިލޭ  މަޝްރޫޢުގެ އެ ،މަޝްރޫޢުތަކުގައި
 ަމސައްކަތްތައް މަޝްރޫޢުގެ އެ  ،ފަރާތަކުން ދޭ ލޯނު  ނުވަތަ އެހީ އެ  ،އެއްބަސްވުމުގައި

 ގެންދިޔުމަށް ކުރިޔަށް ލައިގެންވައިހުޅު ފަރާތްތަކަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ވަކި
 އެފަދަ  ،ޯހދުމަށްފަހު ހުއްދަ ދަށުން ގެ 10.09 ގަވާއިދުގެ މި ،ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ

 ގެންދެވިދާނެއެވެ ކުރިޔަށް މަސައްކަތެއް އެ ހަވާލުކޮށްގެން ކާފަރާތަ

ެއ ހުށަހެޅުމަާކމެދު  ،އަންސޮލިސިޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލެްއ ސަރުކާރަްށ ހުށަހެޅޭ ާހލަތުގައި )ނ(  
ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއަކުްނ އެ މަޝްރޫޢެއް  ންވަޒީރުންގެ މަިޖލީހު

 ނިންމިދާނެއެވެ.ޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރި

     ،މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށް ގެންދާ ހާލަތުގައި )ރ(  
އެ މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުންނާިއ 
ފަންނީގޮތުން އެ މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެަކށީގެންވާ ޤާބިލު 

ގެންދާ އަގަކީ ދައުލަތަށް ފައިދާހުރި ހަމައަގެއްކަްނ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް  ،ފަރާތެއްކަމާއި
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ" އަކީ )ބ(  
އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންަނ ގޮތެއްގެ މަތިން  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ ެމންބަރުންގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެކުލަވައިލާ ޮކމިޓީތަކެވެ. އަދި ިމ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ކަންކަން ކޮމިޓީްނ ނިްނމުމުގަިއ ވޯޓުގަިއ ބައިވެރިވާންވާނީ ޮކމިޓީގައި ިހމެޭނ 

 ވަޒީރުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެވެ.
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 .ކުރުންޙުއަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާގެ ފެށޭ އިބާރާތް  )ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  10.38ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ދައުރުވާ  ،ތިރީގައިމިވާ ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް (ބ) 10.38 
ހެއްގައި )ދޭއް( ނޫ 2ޗާޕުކޮށްގެން ނުކުންނަ ނޫސް ަމޖައްލާތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

މު ނުވަތަ  މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްގެންނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކުގައި އާން
  ކުރެވިދާނެއެވެ.

 .ކުރުންޙުއަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ 10.49ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14

(ހ) 10.49  ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ފައިދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބީލަންތައް  ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 
ބީލަމުގައި  ،ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ،ވަޒަންކުރާނަމަ

 ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވިދާނެއެވެ. ރިވާ ދިވެހިބައިވެ

 .ކުރުންޙުއަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާގެ )ރ( ވަނަ މާއްދާ 10.51ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ގަވާއިދުގެ  .15

(ރ)   ކޮންޓްރެކްޓް ލިބޭ ފަާރތުން ދައުލަތަށް  ،ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރަން ނިންަމންވާނީ 
ެއ ފައިސާއެއް ދައްކައި  ،ަނމައޮތް  ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް
އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތާއެކު އިތުރު ޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ 

ފަރާތެއްކަން  އެއްބަސްވުމެއް ހަދަިއ އެ އެއްބަސްުވާމ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަުމްނދާ
 ލިޔުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

      ، ޙުކޮށްލާޞްއަންނަނިިވ ގޮތަށް އި ( ަވނަ ނަންބަރު 2)ހ( ެގ )ވަނަ މާއްދާގެ  10.67ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .16

 .)ރ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން   އެ މާއްދާއަށް

 ހުށަހަޅާ  ަހމަވަންދެން އަދަދު ގެފައިސާ ދެވޭ ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ (2) )ހ( 10.67 
 މަދުުނވާނޭހެން ނިސްބަތަށްވުރެ ދެވިފައިވާ ފައިސާ އެޑްވާންސް  ،ބިލުތަކުން
 .ކެނޑުން

ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ތަކެތި ކޮށްދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް  މަސައްކަތް )ރ(  
އެ ފަރާތަކުން އެ އެޑްވާންްސ  ،ދޭނަމަ ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ

ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންްސ 
ނުވަަތ ސަރުކާރުްނ ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން  ،ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ވާްނޖެހޭނީ

 އެކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިއުޓަކުން އެ 

 ކުރުން.ޙުއަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާ)ހ( ވަނަ މާއްދާގެ  10.68ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .17

        މި ބާބުގެ  ،ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ އަގު، ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން ފިޔަވައި (ހ) 10.68 
ތިރީގަިއ  ،ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ބޮުޑވާނަމަ 7ެގ  1 ޖަދުވަލު

ެއ ފައިސާ އަނބުރާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންޝަން ފައިާސ އުނިކޮށް
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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( ފަހެއް އިްނސައްތަ) 5%ބިލުގެ ޖުމުަލ އަގުެގ  ،ހުށަހަޅާ ކޮްނމެ ބިލަކުން (1)   
 ؛ކެނޑުން

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ  1ގެ ( ހ) މި މާއްދާގެ (2)   
ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ،ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިންކޮންޓްރެކްޓު ،ކެނޑުމަށްފަހު

 .ގޮތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރުން

ވަަނ  7ގެ  1މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  ،ބީލަމުގެ ުޖމުލަ އަގު  2.1    
( ހައެއް) 6މަސައްކަތް ިނމޭތާ  ،ނަންބަރުގައިވާ މިންގަނާޑ ަހމަޔަށް
 .މަސްދުވަސްވުމުްނ އަނބުރާ ދިނުން

ވަަނ  9ގެ  1މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  ،ބީލަމުގެ ުޖމުލަ އަގު 2.2    
( ބާރަ) 12މަސައްކަްތ ނިމޭތާ  ،ނަންބަރުގައިވާ މިންގަނޑާ ަހމަޔަށް

 .މަސްދުވަސް ުވމުން އަނބުރާ ދިނުން

 ،ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް 2.2މި މާއްދާގެ  2.3    
 ،ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ އަދަދަށްވާ ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 .ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުން ،އިސްވެ ބަޔާންކުރި މުއްދަތުގެ ކުރިން

 .އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  10.71ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .18

(ށ) 10.71  މަތިން ލަސްވުމުގެ އަގަށް ޭދންޖެހޭވަރު ުމޅި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 
)ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  15ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ %

އިންސައްތަ( އަށްވުރެ )ފަނަރަ  15އެއްވެސް ހާލެއްގައި މުޅި ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ %
ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެޭމޖަސް އިތުރުވެއްޖެނަަމ، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ނުކުރެވި އޮތްބައި 
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަތުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވި ފަރާތުގެ 
ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ އެހެން ސެކިއުރިޓީއެއް ވާނަމަ ދޫނުކޮށް 

ނެއެވެ. މިގޮތުން، ހިފަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީއަކުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ހިފަހައްޓަންވާ
 ނުވާނެއެވެ. ޓެޑް ޑެޭމޖަސް ސެޓްއޮފް ކޮށްގެންދައްކަންޖެހޭ ލިކުއިޑޭ

ގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް  2-11.07އަދި  1-11.07 ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ 11.07 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .19
  .އިތުރުކުރުން

ދައުލަތުގެ 
އޮފީސްތަކުން 

މާލީ ކަންކަމުގައި 
 ލުއިދިނުން 

(ހ) 11.07-1   ހިންގާ  އޮީފސްތަކުން ދައުލަތުގެ ،ފިޔަވައި ކައުްނސިލްތައް ،ނަމުގައި ދައުލަތުގެ 
 ލުޔެއް އެއްވެސް ،ނަމަވެސް ނުސީދާގޮތުން ނުވަތަ ދާގޮތުންސީ ގުޅިގެން މުޢާމަލާތަކާ

 ،އެއްބަސްވާންވާނީ ދިނުމަށް ނުވަތަ ،ދޭންވާނީ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުވަތަ
 މިިނސްޓަރުގެ ،ހުށަހެުޅމުން  މިނިސްޓަރަށް އޮފީހަކުން ދައުލަތުގެ ގުޅުްނހުރި އެކަމަކާ
 .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ރައީސުްލޖުމްރިއްޔާގެ މަތިން ލަފާގެ
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ކައުންސިލްތަކުން 
ކަންކަމުގައި  މާލީ 

 ލުއިދިނުން 

(ހ) 11.07-2 ކައުންސިލްތަކުގެ ނަމުގައި ހިންާގ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅިގެން، ީސދާގޮތުން ނުވަތަ  
އެަކމާ ުގޭޅ ދޭންވާނީ، ނުސީދާގޮތުން ނަމަެވސް އެއްެވސް ލުޔެއް ނުވަަތ މަންފާއެްއ 

ކައުންސިލެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެކަން އެ ކައުންސިލަަކށް ހުށަހެޅުމުން، 
          އެއް ނުވަަތ އެހީއެއް ނުވަަތ ސަްބސިޑީއެއް ދިުނމަށް އެފަދަ ލުޔެއް ނުވަތަ މަންފާ

 އެ ކައުންސިލަކުން ފާސްކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ލުޔެއް މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ފަރާތަކަށް  މީހަކަށް ނުަވތަ އެ ދޭންވާނީ، ނުވަތަ ދިނުމަްށ އެއްބަސްވާންވާނީ، އެ

ހާލަތެއްގައި، އެފަދަ ލުޔެއް ނުވަަތ  ލިބޭ ގެއްލުމެއްގައި ނުވަަތ ކުރިމަތިވާ ދަތި
ިއޖުތިމާޢީ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެޭނ ކަމެްއ ކަމުގަިއ ަކމުގައި  މަންފާއެއް ދިނުމަކީ، އެ

ކަމެއް ަކމުގައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދުގެ އެކަށީގެްނވާ ނިސްބަތެއްގެ  ނުވަތަ ޢަދުލުވެރި
 ތްތަކުގައެވެ.ާހލަކަުއންސިލަށް ފެންނަ އެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ަކމެއް ކަމަށް ބަ

އެކަމުެގ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އެއްވެސް ލުޔެްއ ނުވަތަ ަމންފާއެއް ދީފިނަމަ )ނ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މިިނސްޓްރީއަށް ލިޔުމުްނ  30 ،މަޢުލޫމާތު

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ކުރުން. ޙުއަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާ )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  17.20 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .20

(ށ) 17.20  ބެލުން މަޤުބޫލު  ކަން ނުވަތަ ނޫންކަންބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
އުޒުރެއްނެތި ލަސްކުރުމާއި، ބީލަންތައް ހުޅުުވމާއި، ބީލަންަތއް ވަޒަންކުރުން 

ވަރަށްވުރެ ލަސްކުރުމާއި، ބީލަންތައް ާކމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަން  އެކަށީގެންވާ
އެންގުން ލަސްކުުރމާއި، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ަމސައްަކތް ހަވާލުކުރަން 

 ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަގުތަށްވުރެ ލަސްކުރުން.
 

 މިނިސްޓްރީ" ،ތަންތަން ހުރި ބޭނުންކޮށްފައި" ޓްރެަޜރީ އެްނޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ" ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގައި .21
 . ބަދަލުކުރުން އަށް" ފިނޭންސް އޮފް

ނުވަތަ ގަވާއިދުން އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން، މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން މި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ  .22
 އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.

 ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދަ .23
 

______________________ 
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