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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 ތަންފީޛު ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު  ،ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި

 ގަވާއިދު  ގޮތުގެކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ވަނަ މާއްދާއާިއ  4.01ވަނަ މާްއދާއާއި  3.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ގެ  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ)  1. ތަޢާރުފާއި ނަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންުސން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުެގ  ،ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 4.03

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުާރ  ،މަތީން ކައުންސިލްތަކުން އަންދާޒާ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި

 ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލަތަކަށް އެކަށައަޅައިފައިވާ ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުމާއި

ބަޖެޓު   ،ކައުންސިލްތަކުގެ ބަެޖޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއިކައުންސިލްތަކަށް ދޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ  ،ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންަގނުޑ ކަނޑައެުޅމަށް ޓަަކއި

ަވަނ މާއްދާގެ (އ) ެގ ދަށުން  79ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުެގ  ލުން ސޫއުދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ބާރުލިބިގެން 

ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު  ،"ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުާމއި ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)

 ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު ތަންފީޛު

 ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2006/3ޤާނޫުނ ނަންބަރު ދަކީ، ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  2. ދު ގުސަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު ގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިަހމަާވ 

ކަނޑައަޅާެނ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ 

ގޮތާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި، ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ 

ބަޔާންކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މާީލ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަްށ 

 ތަކުން ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެުޅމެވެ.އިދާރާ ޤައުމީ ބެލެހެއްޓުމުގައި، ކައުންސިލްތަކުންނާއި، 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް               R-60/2022ނަންބަރު:  ގަވާއިދު               86 އަދަދު:               51 ވޮލިއުމް:
 

4 

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ 

 ހިލޭ އެހީގެ ތަފުސީލު 

 ތުގެ މަތީންނެވެ.ތިރީގައިވާ ގޮ ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ބެހިގެންވަނީ (ހ)  3.

ދައުލަތުގެ އެ އަހަރެއްގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރާ މިންވަރުގެ މަދުވެގެްނ  )1( 

 ؛(ފަހެއް އިންސައްތަ) 5%

ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ  ،ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބިމާއި، ފަޅާއި )2( 

  އިްނސައްތަ).(ސާޅީސް  %40ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 

) ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭުނމަށް (ށ)

ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ ާއމްދަނީން ވަިކ ކަމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިާވ  ،ޖުމުލަ ާއމްދަނީކަމަށް ބަލާނީ

އެ އަހަރު ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅައި އައު ަކްނކަމުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުާރ  ،އާމްދަނީއާއި

ފަރު ފަދަ ތަންތަނުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ  ،ފަޅާއި ،ރަށްރަށާއި ،ބިމާއި ،އާމްދަނީއާއި

 އުނިކުރުމުން އަންަނ އަދަދަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ކައުްނސިލްތަކަށް ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް ކިޔާނީ "ބްލޮްކ  (ނ)  

 ގްރާންޓް" އެވެ. 

ބްލޮކް ގްރާންޓް 

ކައުންސިލްތަކަށް ބަހާ 

 ގޮތް ކަނޑައެޅުން 

 ގްރާންޓުގެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްަތކަށް ބަހާ ބްލޮކް  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  4.

 މިންވަރު ބިނާކުރާނީ އަންަނނިވި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ސިޓީ  ،ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ،ބްލޮކް ގްރާންޓް )1(  

  ؛ކައުންސިލްތަކަށް ބަހަން ކަނޑައަާޅ ނިސްބަތްތައް

 އިކުއިލައިޒޭޝަން އެލޮކޭޝަން؛ )2(   

ކައުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް ގްރާންޓް ބެހުމުގައި ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއިން ކަނޑަައާޅ ވަކިވަކި  )3(   

 ކަންތައްތައް.

 ގްރާންޓުގެ ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކައުންސިްލތަކަށް ދޭ ބްލޮކް 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

މިންވަރުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަަކށާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަްށ 

ގެ ތެރެިއްނ މަރުޙަލާެއ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ،ބަހާނެ ނިސްބަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ

 މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެއްވެްސ ކައުންސިލަކަށް ލިބޭ ބްލޮްކ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ( (ނ)  

ބްލޮކް  ،ޓަކައި ފައިސާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ގްރާންޓުގެ

ތެރެއިން އިކުއަލައިޒޭޝަން އެލޮކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި، އަތޮުޅ  ގްރާންޓުގެ

ެއ އަހަރުެގ  ،ކައުންސިލްތަކަށާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބަހާނެ ނިސްބަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ

 ގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީންނެވެ.މަރުޙަލާބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ 
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) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ވަކިވަިކ ަކއުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބްލޮްކ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ( (ރ)  

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުެގ  ،މިންވަރު ކަނޑަެއޅުމުގަިއ ބަލާ މިންގަނޑު ބިނާކުރާނީ ގްރާންޓުގެ

  މައްޗަށެވެ.

 ؛އަތޮޅުގެ އާބާދީ) ،އާބާދީ (އަތޮޅު ކައުންސިލެއްނަމަ ރަށުގެ )1( 

އަތޮޅުގަިއ މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ  ،ބިމުގެ ސަރަޙައްދު (އަތޮޅު ކައުންސިލެއްނަމަ )2( 

 ؛ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ ޖުުމލަ)

އަތޮޅުގެ ވަކިވަިކ   ،އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށާ ހުރި ދުރުމިން (އަތޮޅު ކައުންސިލެއްަނމަ )3( 

 ؛ރަށްރަށާއި ވެރިކަން ކުރާ ރަށާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނުގެ ުޖމުލަ)

 ؛މާލެއާ ހުރި ދުރުމިން )4( 

 ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަަޒންކޮށް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަްނސަށް ދޭ ސްކޯރ. )5( 

ިމންވަުރ  ގްރާންޓުގެމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކަށް ބަހާ ބްލޮކް  (ބ)

         ބިނާކުރާ ކަންކަމުގެ ިނސްބަތްތަކާއި އިސްކަންދޭ މިންވަުރ ުނވަތަ ބުރަދަން (ވެއިޓޭޖް)،

 އެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓާއެކު މިިނސްޓްރީން އާންމުކުރަންާވނެއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ 

 އާމްދަނީ 

 

ކައުންސިލް ިނސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާއަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް  (ހ)  5.

          ،ކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެްއސުމަށް ނިްނމައިފައިވާނަމަ

 ލަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީެއވެ.  އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީތަކަކީ އެ ކައުންސި

ވަނަ މާއްދާެގ  75ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ހިންުގމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ނަގާ ކުއްޔާއި ފީއަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ 

  އާމްދަނީއެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ  ،ލިޭބ އާމްަދނީއާއި ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ނ)  

ގޮތުގެ ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  76ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ. ލިބޭ އާމްދަނީ ނޫން އެހެން ާއމްދަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ އާމްަދނީގެ މަތީން

ކައުންސިލްތަކުން 

އަންހެނުންގެ 

ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީއަށް ދޭ މާލީ 

 އެހީ

ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުާރ ތާރީޚުްނ  ގޮތުގައި ލިޭބ ފައިސާ، ގްރާންޓުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް  (ހ)  6.

ތެރޭގައި، އެ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ މަދުވެގެްނ  (ތިރީސް) ދުވަހުގެ 30ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް )ފަހެއް އިންސައްތަ( 5%

ޓަކައި އެ ޮކމިޓީއާ ހަވާލުކުރަންާވނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކުން ެއ ފައިާސ  ކުރުމަށް ތަންފީޛު

 ބަޖެޓުގައި ިހމަނަންވާނެއެވެ.އެ ކައުންސިލެއްގެ 
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންިސލްތަކުން އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  (ށ)  

ކޮމިޓީއަށް ދޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ 

 މެންބަރުންނަށް ދޭ އުޖޫރަ ިހމެނެއެވެ. 

   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންަނށް ދޭ އުޖޫރައިގެ އިތުރުން،  (ނ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފަިއސާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

ލުްނ ސޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  7-56ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އަދާކުރުމަށެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ އުޖޫރައާއި އެ ކޮމިޓީގެ  (ރ)  

ށް ހިނގާ ޚަރަދު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަ

ދޭ ހިލޭ އެހީްނ ހަމަުނޖެއްސޭަނމަ، ައންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޚަރަުދ 

ހަމަޖެއްޭސ މިންވަރަށް ެއ ދޭ ހިލޭ ެއހީގެ މިންވަުރ ކައުްނސިލުގެ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިްނ 

 އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.  

އެ އަހަރެއްެގ  ،ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން (ބ)  

 އަހަރީ ރިޕޯޓު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އާްނމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުގެ 

އަންދާޒާ ބަޖެޓު 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން 

ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލަިއ، ަކއުންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަީންނ ކައުންސިލްތަކުން މެދުރާސްތާ  (ހ)  7.

 ،ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް

ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ކައުްނސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ. 

ލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައި، ފުދުންތެރި މިންގަނޑެއްގެ ތެރެިއްނ މިގޮތުން، ކައުންސި

ވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަްތ ލުޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް ވާސި

 ވެ.އެކުރަންވާނެ

ރާސްތާގެ ބަޖެޓު ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިްލތަކުން މެދު (ށ)  

(އެއްތިރީސް) ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  31ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ  ތައްޔާރުކޮށް،

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި، މެދުރާސްތާގައި ކައުންސިލްތަކަްށ  (ނ)  

 ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލު ިހމަނަންވާނެއެވެ. 
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ކައުންސިލްތަކުެގ  ،ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިނޭންސް ހަމަެޖއްސުމާއި (ރ)  

ސިލުގެ އާމްދަނީން ދެކޮޅުޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތު އެުކލަވައިލައިގެން އެ ސިޔާސަުތ ޚަރަދުތައް ކައުން

 ވެ. ލެކައުންސިލުގެ ރައީސާިއ ސެްކރެޓަރީ ޖެނެރަ ،ކުރުމުގައި ޖަވާބުދާރީވާނީ ތަންފީޛު

ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭަނމަ، ެއ ކައުންސިލްތަކުްނ  (ބ)  

 ބަޖެޓު ފައިނޭންސިްނގ ޕްލޭން ހިަމނަންވާނެއެވެ. ،ތައްޔާރުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ ބަޖެޓުގައި

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުނަގާ ކައުްނސިލަކުން ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް ިހންާގނަމަ، އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުާރ  (ޅ)  

ހުށަހަޅާ ަބޖެުޓ  ،ަލންސަށްވުރެޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި އެ ކައުންސިލެއްގެ ބޭންކް އަކައުންޓުތަކުގެ ބެ

 އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭނުގައި ދަރަނި ނަގައިގެން ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަްނ  (ކ)  

ިމނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްެގ  ،ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ޕްލޭނުގަިއ ދަރަނި ނެގުމަށް ހުށަހަޅަންާވނީ

 ލިބިގެންނެވެ.ލިޔުމުން  ،ހުއްދަ

(ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް  2013/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކައުންސިލުތަކުން ދަރަންޏެއް ނެުގމުގައި (އ)  

 ،(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޒިންމާުވމުގެ ޤާނޫނު) އާއި

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިވާ ދައުލަތުގެ ވައިލައިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ އެ

 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ 

ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ 

ފަންޑުތަކުގެ 

ޚުލާޞާއާއި ބަޖެޓު 

 ކުރާނެ ގޮތް 

 ކައުންސިލްތަކުން ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓެކެވެ.  (ހ)  8.

ވަކިްނ އެނގެްނ އޮްނަނ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންޑުތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ދަރަނި (ށ) 

 ގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ޖުމުަލ ބަޖެޓުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ބްލޮކް ގްރާންޓް )1(  

 ؛ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީ )2(   

 ؛ޓްރަސްޓް ފަންޑް )3(   

 ؛ދޫކުރާ ލޯނުތައް ކާއިލޯނުތަކައުންސިލުން ނަާގ  )4(   

 ؛ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް )5(   

 އެޑްވާންސް ފަންޑް. )6(   
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ކައުންސިލްތަކުގެ 

 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް 

 ހިނގަމުންދާ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ަކމަކަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަން (ހ)  9.

 ،އެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބާއި ،ހާލަތެއްގައިޖެހިއްޖެ 

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެްއ  ،އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު ހިމަނައި 

 ތަފުީސލު  ބަޖެޓުގެކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި،  ކައުންސިުލން ެއ ބަޖެުޓ ފާސްކޮށް، ފާސްކުރި 

 އާްނމުކުރަންވާނެއެވެ. ،މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި

ވަަނ  7މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ސަޕްލިމެންޓަރީ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރުުމގައި، ިމ ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 މާއްދާގެ (ބ) އާއި (ޅ) އާއި (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުގެ 

މެދުރާސްތާގެ 

ބަޖެޓުގައި 

ހުންނަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ. ،ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުގައި (ހ)   10.

ޖުމުަލ ބަޖެޓު: ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު (ޖީއެްލ ކޯުޑގެ ތަފުސީލު ިހމެޭނ  )1(  

 ؛ގޮތަށް)

 ؛ޖުމުލަ ާއމްދަނީއާއި ހިޭލ އެހީ (ޖީއެްލ ކޯޑުގެ ތަފުސީލު ިހމެނޭ ގޮަތށް) )2(  

 ؛މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ުމސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފުސީލު )3(   

 ؛ޕްރޮގްރާމް ފޯމު )4(   

 ؛ރަށު ބަޖެޓު ފޯމު )5(   

  ؛މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޚަރަދުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޢުމްރާީނ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ  )6(   

 ؛ކުރުމާއި ހަުރމުދާ ހޯދުމުގެ ޕްލޭންތުމަރާމާ )7(   

 .ފައިނޭންސިންގ ޕްލޭން )8(   

ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައާޅ  (ށ)  

 ންނެވެ.ތީގޮތެއްގެ މަ

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު 

 ފާސްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  93ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ހ)  11.

(ފަނަރަ)  15ގޮތުގެ މަތީން ހިނގާ އަހަރަށް ކައުްނސިލުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކައުންސިލަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

ވަނަ މާއްދާއާިއ  8މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާ ަބޖެޓަކީ (ށ)  

ފައިވާ ބަޖެޓަކަށް ވައިލައިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭގޮތަށް ެއކުލަ 10

 ވާންވާނެއެވެ. 
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ާލ ވައި އެ އަހަރަކަށް ކައުންސިލުން އެކުލަ ،ޕްލޭނަށް ބަލައިރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލެނާއި ފައިނޭޝަލް  (ނ)  

 މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުްނ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް ތަންފީޛު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުން 

ހިންގާނެ 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 

 އެކްޓިވިޓީތައް 

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުގައި،  (ހ)  12.

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިސްކަންދީފައިާވ 

ލުްނ ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ސޫތަރުތީބާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އު

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ނަތީޖާ ހިަމނަންވާނެއެވެ. ،ހަރަކާތްތަކާއި ،އިކުރަންޖެހޭ ކަންަކމާ

ފައިާވ ނައިކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭންތަކުގައި ހިމަ (ށ)  

ހަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ާހސިލުާވ މިންވަުރ ދެނެގަންނާެނ މިންަގނޑުތަކެއް (އިންޑިކޭޓަރތައް) 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

އެ އަހަރަކު ހިންގަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ާހސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާެނ  (ނ)  

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން، ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްެގ އަހަރީ ޓާގެޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ،ނިސްބަތް

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތަކަށް އަހަރީ ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. -ދަށުން ހިންގާ ސަބް

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

ތެރެއިން 

ކައުންސިލްތަކުން 

ތަންފީޛުކުރާނެ 

 މަޝްރޫޢުތައް 

އިދާރާތަކުން، ރަށެއްގަިއ ނުވަތަ އަތޮޅެއްގަިއ ހިންާގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ޤައުމީ (ހ)  13.

       ،ން) ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނީޔަ(ފަސް މިލި -/5,000,000ތެރެއިން 

 އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުްނސިްލ މެދުވެރިކޮށެވެ. 

އިދާރާތަކުން ސިޓީއެއްގަިއ ހިންާގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިްނ  ޤައުމީ (ށ) 

އަށްވުރެ ކުޑަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނީ އެ އިދާރީ ން) ރުފިޔާޔަ(ފަނަރަ މިލި -/15,000,000

 ދާއިރާއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ތެރެއިން ޤައުމީ ސަާލމަތާ ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތަކަކީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  (ނ)  

 ތަކެއް ނޫނެވެ. ޢުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޞްތިޞާޚްކައުންސިލްތަކުގެ އި

ނަމަވެސް، ސީޓީއެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި  އޮތް މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި (ރ)  

        އާއި ޅާ، ިމ މާއްދާގެ (ހ) އަނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި ހިންުގމަށް ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ަކނޑަ

   ،(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް

ލެއްެގ ސޫއެ ޤައުމީ އިދާާރއަކުން ކަނޑައަޅާ އު  ،ތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮ

 ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.ހަދަށުން ކައުންސިލަކާ 
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ކީ އެހެން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޢަޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢެއްގެ ބާވަތުން، އެ ޕީ.އެސް.އައިޕީ މަްޝރޫ (ބ)  

ވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި  އިއް ކަމުގަޢެގެންދެވިދާނެ މަޝްރޫ ކުރިޔަށްކާ އެއްކޮށް ޢަމަޝްރޫ

 (ށ) ގެ ބޭނުމަށް އެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢު އަގުކުރާނީ އެފަދަ ުހރިހާ މަޝްރޫޢެއް އެކީގައެވެ.

  އް ހިންގުްނ އަހަރުތަކަކަށް ބެހިގެންދާ ހާލަތްތަކުގައި، ިމ މާއްދާގެ ޢެޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ (ޅ)  

ހުރިާހ އަހަރުތަކަްށ  ،(ހ) އާއި (ށ) ެގ ބޭނުމަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް އަގުކުރަންވާނީ

 ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޚަރަދުގެ ުޖމުލަ ިހމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

        އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ރާވައިފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން،  (ކ)  

ށެއްގައި ހިނާގ މަސައްކަތުެގ އަގަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) އާިއ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކި ރަ

ގެ އެ ރަށެއްގެ މަސައްކަްތ ޢު އަދަދުތަކަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ، އެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ 

 ގެންދާނީ އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކޮށްގެންެނވެ. ކުރިޔަށް

އް ޢެ(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކަށް ނުފެތޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ  އާއިގެ (ހ) މި މާއްދާ (އ)  

(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ފެތޭ  އާއިޓެންޑަރކުރުމުން ލިބޭ އަގަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) 

 އަގެއްނަމަ، އެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢު ހިންގަން ކައުންސިާލ ަހވާކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަންވާީނ، ިމ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  (ވ)  

ގައިާވ އެންމެހަިއ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަރުޙަލާޓެންޑެރިންގ -ފެށިގެން އަލަށް ފަށާ، ނުވަތަ ޕްރި

 މަޝްރޫޢުތަކެވެ. 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލައި 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

ކުރިން ކައުންސިލްއާއި 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ލާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ވައިކައުންސިލްތަކުން އެކުލަ (ހ)  14.

ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިފައިވާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަްލ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ސާއިގެ ރައީލުއްކަން ކައުންސިޢެމަޝްރޫ

ކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުެގ ޢަ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގުމަށް ރާވާ އައު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ (ށ)  

ފީސިބިލިޓީ  ،ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ ތަފުސީލާއި ،ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭނާއި

 ްނ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ތީމިިނސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަ ،ސްޓަޑީ

ކައުންސިލްތަކަށް 

ހަވާލުކުރާ 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

 ،ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ (ހ)  15.

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ އެ ޤައުމީ  10.20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  (ށ) 

އް ހިންގަްނ ޢެއެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ ،މަޝްރޫޢުތައް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭނުގައި ހިމަަނންވާނީ

 ހަވާލުކުރުމަށް ރާވާ ކައުންސިލެއްެގ މަޝްވަރާއާ އެކުގައެވެ.

ގެންދިއުމަށް ނިންމާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ކުރިޔަށްޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށްރަށުގައި  (ނ)  

ވާލުކުރާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ހަތެރެއިން ކައުންސިލްތަކަށް ހިންގުމަށް 

ވާލުކޮށްފައިވާ ހައް ޢުއެ ޕީއެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ ،ގެންދަންވާނީ ކުރިޔަށްމަސައްކަތް 

ލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓުގެ ކައުންސިލަކުން، ދައުލަތުގެ މާ

 ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ޤައުމީ  13މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

ގެންދިއުމަްށ  ކުރިޔަށްވާލުކުރާއިރު ޕްރޮކިޔުމަންޓުގެ ކަންކަން ހައިދާރާތަކުން ކައުންސިލްތަކާ 

 ކުރިޔަށް ބޭނުންވާ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ޕްރޮކިއުމަްނޓް މަސައްކަތްތައް 

ޤައުމީ އިދާާރއިން އެ ކައުންސިލަކަްށ  ،ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

 ،ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަގު 13މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  )4(ގެ  1ވަނަ ބާބުގެ ޖަދުވަލު  10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 ،ގެންދަންވާނީ ކުރިޔަށްޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސަްއކަތް  ،ދަދަށްވުރެ ބޮޑުނަމައަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ަމސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހަިއ 

މިނިސްޓްރީެގ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރއަްށ  ،އެ ކައުންިސލަކުން ،ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކޮށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮންޑިޝަނަލް 

 ގްރާންޓް 

ގެންދާ އެހެނިހެން ކަންކަްނ ކުރިޔަށް ކައުންސިލްތަކުން  ،މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށާއިޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  (ހ)  16.

ކުރުމަށް ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަްނ 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއް ދިުނމުގެ ކުރިން، ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  (ށ)  

އިދާރާއާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގަިއ  ޤައުމީމަޝްރޫޢު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި 

 ނަންވާނެއެވެ. ޫލމާތު ަމދުވެގެން ހިމަޢުސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މި އެއްބަސްުވމުގައި ތިރީގައިވާ މަ

 ؛އެއްބަސްވުމުގެ ތަޢާރަފު )1(   

 ؛އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު )2(   
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 ؛މަޝްރޫޢުގެ ތަފުސީލު )3(   

 ؛މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓު )4(   

 ؛އި ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުެޅންވާނެ އުސޫލުއްޔާފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގަ )5(   

ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް  )6(   

 ؛ލިޔެކިޔުންތައް

  ؛ގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައްލުކައުންސި )7(   

 ؛ޤައުމީ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )8(   

 .ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ފައިާސ ދޫކުރުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ޝެޑިއުލް ޢާމަޝްރޫ )9(   

ގެންދާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢު ނޫްނ ެއހެނިހެން ކަންަކން ކުުރމަްށ ކުރިޔަށްކައުންސިލުން  (ނ)  

އިދާރާއަކުން އެ ފަދައިން ދިން  ޤައުމީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ 

 ގްރާންޓުގެ އަދަދާއި ގްރާންޓް ދިން ސަބަބު މިނިސްޓްރީއަށް އަންަގންވާނެއެވެ. 

ޕަބްިލްކ  ،ލޫމާތުޢުއިދާރާއަކަށް ލިބޭ މަ ޤައުމީމި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ރ) ގެ ދަށުން  (ރ)  

 ން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.ތީމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ ،ގައިމުއެކައުންޓިންގ ސިސްޓަ

ކައުންސިލްތަކުން 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

މަޝްރޫޢު 

 ތަންފީޛުކުރުން 

ގޮސްފައިވާ ގޮތުެގ  ކުރިޔަށްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް  ،ިނމުމުންކޮންމެ ަމހެއް  (ހ)  17.

 ޢު ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް، އެ މަޝްރޫ 10ދެން ފެށޭ މަހުގެ  ،ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓެއް

 ،އިދާރާއަކަށް ކައުންސިލުން ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ޤައުމީއެ ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކުރި 

ތަނަށް ކޮށްފައިާވ ހައިއެ ،ގޮސްފައިވާ ިހސާބާއި (ޕްރޮގްރެސް)ކުރިޔަށްތަނަށް މަސައްކަތް ހައިއެ

އޮތް ތަނުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކާއި، ޙައްލުކުރުމަށް  ކުރިޔަށްޚަރަދާއި، ދިމާވެފައިވާ ނުވަތަ 

 .ނަންވާނެއެވެކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ނުވަތަ ޙައްލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތްަތއް ހިމަ

ފައިާވ މައިކައުންސިލުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ނިން (ށ)  

ަވަނ  10.56ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދުގެ  ،ނިންމުންތަކާއި އެެހނިހެްނ ލިޔެކިޔުންތައް

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެްނ  (ނ)  

ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިާދ  ،ނީމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ކައުންސިލްތަކުން ފައިާސ ދޫކުރާ

 އެއްގޮތަށް ސީދާ އެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
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ތަކާ ގުޅިން މި މާއްދާެގ ޢުކައުންސިލްތަކުން ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ (ރ)  

އިދާރާއަކުން  ޤައުމީއް ހަވާލުކުރި ޢެއެ މަޝްރޫ ،ލޫމާތުޢުދަށުން ލިބޭ މަގެ (ހ) 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ 

 މާލީ އެހީ 

 ،އިދާރާއަކުން ފިޔަވައި ކައުންސިލަށް މާލީ ެއހީއެއް ލިބިއްޖެަނމަ، އެ މާލީ އެހީއާ ގުޅިގެން  ޤައުމީ (ހ)  18.

 އިދާރާއަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ޤައުމީ ލޫމާތު ކަމާބެހޭ ޢުތިރީގައިވާ މަ

 މާލީ އެހީ ދިްނ ފަރާތް؛ )1(   

 ؛ލިބުނު މާލީ އެހީެގ މިންވަރު )2(   

 ؛މާލީ އެހީ ދިްނ ސަބަބު )3(   

 ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ޝެޑިއުލް. )4(   

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،ލޫމާތުޢުއިދާރާއަކަށް ލިބޭ މަ ޤައުމީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޕަބްލިްކ އެކައުންޓިންގ  4.07ގަވާއިދުގެ 

 ުކރަންވާނެއެވެ.  ން ރިކޯޑު ތީގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަމުސިސްޓަ

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ މާީލ އެހީ ެއ ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމަަންނވާނެއެވެ.  (ނ)  

އް ނުވަތަ ވަކި ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ަކއުންސިލަށް ލިބޭ މާީލ އެހީެގ ޢެޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ (ރ)  

ންކް ފައިސާ ފުރަތަމަ ޖަމާވަނީ މޯްލޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުޅުވައިފައިވާ ޕަބްލިކް ބޭ

އެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ،ވާނަމަ، އެގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ޫދކުރެވޭނީ އެކައުންޓަށް ކަމުގައި

 އް ނުވަތަ ހަރަކާތެއް ހިނގާ މިންވަރަކުްނނެވެ. ޢެމަޝްރޫ

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުޅުވައިފައިވާ ޕަބްލިކް (ބ)  

އެ ފައިސާ ކަުއންސިަލށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  ،ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ

 އިދާރާއެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ. ޤައުމީ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް  ކަމާބެހޭ 

ދެމެހެއްޓެނިވި 

މިންގަނޑެއްގައި 

 ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުން 

އެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ  ،އަހަރެއްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންާވނީކައުންސިލްތަކުގެ އެ  (ހ)  19.

 ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

ތަކަށް އެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުެގ ލުކައުންސިލްތަކުން އެ އަހަރެއްެގ ތެރޭގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ބި (ށ) 

 ކުރަންވާނެއެވެ.   ތެރޭގައި ރިކޯޑު

ކައުންސިލްތަކުން އެ އަހަރެއްގައި ތެރޭގައި ކުާރ ޚަރަދަށް އެ އަހަރެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމަްށ   (ނ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް
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 (ރ)  

 

ފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ޅައިތިރީގައި ކަނޑައަ ،ކައުންސިލްތަކުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

(ހަތްދިހަ އިންސައްތަ)  70%ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުގެ ސިޓީ ކައުންސިލެއް ނަމަ،  )1(   

 ؛އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތީން

 ރަށު ކައުންސިލެއް ނަަމ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  )2(   

    (i) 500  ،ަކަުއންސިލުެގ (ފަސް ސަތޭކަ) މީހުްނނަށްވުރެ ރަށުގެ އާބާދީ މަދުނަމ

 ؛(އަށްޑިހަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތީން 80%ބަޖެޓުގެ 

    (ii)  ީނުަވ ސަތޭަކ  999(ފަސް ސަތޭކަ) މީހުންނާިއ  500ރަށުގެ އާބާދީއަކ)

 ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުގެނުވަދިހަ ނުވައެއް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ، 

 ;ރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތީން(ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ އިތު 75%

    (iii)  ީއެއްހާްސ  1,499(އެއްހާސް) މީހުންނާއި  1,000ރަށުގެ އާބާދީއަކ)

ނުވައެއް) މީހުންާނ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ،  ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ

(ހަތްދިހަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުނުވާެނ  %70ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ 

 ؛ގޮތުގެ މަތީން

    (iv)  ީ1,999(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) މީހުންނާިއ  1,500ރަށުގެ އާބާދީއަކ 

(އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް) މީހުްނނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ، 

(ފަސްދޮޅަްސ ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ  65%ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ 

 ؛އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތީން

    (v) 2,000  ،ަ(ދެހާސް) މީހުންނަށްވުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ ގިނަނަމ

(ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ  60ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ %

 .އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތީން

ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި  އޮތް މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި (ބ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަނުޖެއްޭސ 

އެ ކައުންސިލުން ޚަރަދުތައް  ،އެ ކަން ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމުން ،ހިނދެއްގައި

 ކަނޑައެޅިާދނެއެވެ. ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އައު މިންަގނޑުތަކެއް ިމނިސްޓްރީއަށް 

ކައުންސިލްތަކުން 

ޚަރަދުކުރުމުގައި 

ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،ކައުންސިލްތަކުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާަރ ދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުަރންވާނީ (ހ)  20.

(ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނެޝަނަލް ޕޭ ޮކމިޝަނުްނ  2016/11
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ގެންގުޅެންޖެހޭ އާންމު 

 މިންގަނޑު 

 2008/2އެކުލަވައިލާ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތުގެ ކާ ތަޢާރުޟުނުވާ ލާ ގަވާއިދުތަވައި(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ

ހޮވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ދައުލަތުގެ ިމ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ ދަށުން  ،ނެވެ. މިގޮތުންމަތީން

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

އެ އަހަރެއްެގ  ،ނާޔަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުޢިކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންެގ މުސާރައާިއ  (ށ)  

ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން، ސިވިލް ސަރވިސްެގ 

ކައުްނސިލަރުންެގ މުސާރައާިއ ިޢނާޔަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު  ،އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކާއި

އެ އަހަރަކަށް ފާސްކުާރ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން 19މި ގަވާއިދުގެ  ،ހަމަޖައްސަންާވނީ

 ގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ.ލުކައުންސި

ގަވާއިުދ  ،ގުތީ މުވައްޒަފުްނ ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދިދާނެއެވެ. އެފަދަ މުވަްއޒަފުން ހޯދަންވާނީވަ (ނ)  

) އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުެގ 2014(ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  R-311/2014ނަންބަރު 

ކުރުމަށެވެ. އަދި އެ މަޤާމަަކްށ  މުއްދަތަކަށް، ވަކި ޚާއްޞަ ަމސައްކަތްތަކެއްވަކި  ،މަތީން

ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭނެކަން ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަްނ 

 ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެްއ  ނުވަތަ ވަގުތީމުވައްޒަފެްއ އައު މަޤާމަކަށް މުވަްއޒަފުން (ދާއިމީ ކައުންސިލްތަކުން  (ރ)  

(ދިވެހި  R-311/2014ގަވާއިދު ނަންަބރު  ،ކަމުގައިވީ ނަމަެވސް) ހޯދަން ހުއްދަ ދޭންވާނީ

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި،  ،) އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީނ2014ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

 އެ ކަމެއް ކައުްނސިލުން ފާސްކުރުުމންނެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ  ،ހިންގުމަށް ރާވައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން  (ބ)  

ފަދަ)  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، މަހުންމަހަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް (ކުލި، ކަރަންޓު، ފެން، ސެކިއުރިޓީ

 އެވެ. ގަހަމަޖެއްސޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިާވ ދައުލަތުގެ  ،ކުރަންވާނީކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު )ޅ(  

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  

ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން އެހީެއއް ނުވަތަ ސަބްސިޑީއެްއ  ތީގެތަކެ )ކ(  

 ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ،ކައިންޑް" އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ-"އިންކައުންސިލްތަކުން ފައިސާއާއި  )އ(

ވަަނ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ  73ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ  އުސޫލުން ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 މަތީންނެވެ. 
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ކައުންސިލްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިމާވާ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެއްުލމުެގ  )ވ(  

ތު ކުޑަކުރުކުމުެގ ޞަބަދަލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ފުރު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތްތަާކއި އަދި އެއްބަސްވުންތަްއ  ،ގޮތުން

 ވާނެއެވެ.  ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން

ކައުންސިލްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިމާވާ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެއްުލމުެގ  )މ(  

 ،ބަދަލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ

ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ  ޢީޝަރު ،ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި މި ފައިސާ ދޫކުރަންވާނީ

  ޙުކުމެއް ނިހާއީވުމުްނނެވެ.  

ފާސްކުރި ބަޖެޓު 

އެއްބައިން އަނެއް 

 ބަޔަށް ބަދަލުކުރުން 

ކައުންސިލުްނ  ،ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން 20  އިވަނަ މާއްދާއާ 19މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  21.

(ތިނެއް) ިޑޖިޓުެގ  3ޖެނެރަލް ެލޖަރ ކްެލސިފިކޭޝަން" ެގ "އެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓުެގ 

ގޮތުގެ  ބަޖެޓު ކޯޑުތަކުގައި ހިމަނައިފައިވާ ފައިސާ އެއްބައިން އަނެއްބަޔަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ

      ފާސްކުރުމުްނނެވެ. އަިދ އެަކން ކައުންސިލުްނ  ،އްބަޔަށް ބަދަލުކޮށްމަތީން އެއްބައިްނ އަނެ

 ބަދަލު އާްނމުކުރަންވާނެއެވެ.    އިނަގެގޮތުގެ މަތީްނ  މި

ކައުންސިލުްނ  ،ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން 20  އިވަނަ މާއްދާއާ 19މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

(ހައެއް) ިޑޖިޓް ޯކޑުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބައިްނ  6ތަފުސީލީ އެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ 

 އެވެ. ގަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު ،އަނެއްބަޔަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ

ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ 

އެހީ ކައުންސިލްތަކަށް 

 އިތުރުކޮށްދިނުން 

ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ ައހަރަކަށް އެ ކައުންސިލަކަްށ  (ހ)  22.

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ގްރާންޓުގެދޫކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބްލޮކް 

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  

އެ ކައުންސިލަކަްށ  ،މިންވަރު ޫދކުރެވޭނީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިތުރުކުރެވޭ ހިލޭ އެހީގެ  (ށ)  

 ދޫކުރާ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އިތުރުކޮށްދެވުނު  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރުކުރެވޭ ފައިސާގެ މިންވަރާއި (ނ)  

 މިނިސްޓްރީން އާްނމުކުރަންވާނެއެވެ.  ،ސަބަބު

ފައިސާގެ މިންވަރު، އެ އިތުރުކޮށްދިން  ރާދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރުކުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ރ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިދާރާއެއްގެ ބަޖެޓުގައި ރިކޯޑު ޤައުމީ
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ކައުންސިލްތަކުން ފާއިތުވެދިޔަ މަހު ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު، ހިނގަމުންދާ ަމސް ިނމުމުެގ  (ހ)  23. ލޫމާތު ހާމަކުރުން ޢުމަ

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ވެސް، މަދުވެގެން އެންމެ  ،އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައިކުރިން 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

އެހެނިހެން އެަލވަންސްތަކުގެ ުޖމުަލ  ،އިތުރުގަޑީެގ ޚަރަދާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި )1(   

 ؛ޚަރަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް

ދަތުރުތަކުގެ ތަފުސީލު (ކޮންމެ ދަތުރެއް ވަކިްނ  ،ކައުންސިލްތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި )2(

 ؛އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް)

 ކައުންސިލްތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު. )3(

މަުހން އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީްނ ނެއް) ތި( 3ކޮންމެ  ،ލޫމާތުޢުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ (ށ)  

 ވާނެއެވެ. އާންމުކުރަން

 ؛ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު )1(   

 .ކައުންސިލްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު )2(   

ކައުންިސްލ  ،ލޫމާތު އާްނމުކުރި ކަމަށް ބެލެވޭނީޢުކައުްނސިލްތަކުން މަ ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭުނމަށް (ނ)  

ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކާމާއެކު ފެންނާނެ އަދި ކިޔޭނެ ފަދަ ވަސީލަތެްއ 

 ބޭނުންކޮށްގެން އެ މަޢުލޫމާތު ާހމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުގެ 

ބަޖެޓް ތަންފީޛު 

ކުރުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

މަހުން މަހަްށ  ،ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ބަލައި ،ލޭ އެހީގެ ފައިސާ ދޭނީކައުންސިލްތަކަށް ހި (ހ)  24.

 މަހުން އެއްފަހަރުއެވެ.  ނެއް) ތި( 3ނުވަތަ 

ބޭންކް އެކަުއންޓާ ރިކޮންސައިލްކޮށްފައިވާ  ޓާއި،ރިޕޯކޮންމެ މަހެއްގެ ޚަރަދު  ،ކައުންސިލްތަކުން (ށ)

          ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  ،ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް ޓައި،ޚަރަދު ރިޕޯ 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. (ދިހައެއް)  10

މަހެއްގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފާއިތުވެދިޔަ  މިނިސްޓްރީން އެ (ނ)

 މަހަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. 

ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ޚަރަދު ރިޕޯޓުތައް (ރ)

 މުއްދަތަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ 

 ޓާ ކަންކަން ބަލަހައް

ވެރިންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރަީއސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ  (ހ)   25.

 ޒިންމާއެކެވެ.  

ރަށުގެ ތަރައްޤީެގ  ،ބަޖެޓު އެކުލަވައިުލމުގައި މުވައްޒަފުްނ ހޯދުމަށާއިކައުންސިލްތަކުގެ  (ށ) 

މަޝްރޫޢުތަކަށް އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ކައުންސިލުގެ ރަީއސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ސާއި ކައުންސިލުގެ ރައީ  ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަކީ (ނ)  

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ރ)  

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ އެންެމ 

ޓަރީ އިސްފަރާތަކީ ކައުންސިލުގެ މާލީ ިޒންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަްތ އަދާކުރަމުންދާ ސެކްރެ

 ޖެނެރަލެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނުވާހަިއ   26. މާނަކުރުން 

އި އިބާރާތްތައް ބޭނުންކުރާނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ ލަފުޒުތަކާހިނދަކު، ިމ ގަވާއިދުގަިއ ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2006/3

 މާނަކުރުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ނުވަތަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

     ގައި ނުވަތަ ށެއްއެ ރަ ،އެަވނީ ނުވަތަ "އަތޮޅުގެ އާބާދީ" ކަމަށް ބުނެފައި "ރަށުގެ އާބާދީ" (ހ)  

 އަތޮޅެއްގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަށެވެ. އެ 

ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއްގައި  ،"ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ (ށ)  

 ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީއަށެވެ. 

(ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ  3"މެދުރާސްތާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަވނީ، ވިދިވިދިގެން އަންނަ  (ނ)  

 މުއްދަތަށެވެ. 

(ދައުލަތުެގ  2016/11ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ވަނީ"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން" ަކމަށް ބުނެފައި ެއ  (ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި "ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން"  25މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށެވެ.  

      "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު )ބ(  

2017/R-20 .ެ(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށެވ 
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"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފަިއ  )ޅ(  

ލުްނ ސޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އު 2010/7އެ ވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުތައް ހިެމޭނގޮތުންނެވެ. ންނައާއި ެއ ޤާނޫނަށް ގެހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) 

 ށެވެ. ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސަިމނި ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަވނީ )ކ(  

 ށެވެ.މަޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާ ،"ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )އ(  

ތަްއ ތުމަލާޢާކްެލސިފިކޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަުއލަތުން ހިންގާ މު"ޖެނެރަލް ެލޖަރ  )ވ(  

 ގައި ރިކޯޑުކުުރމަށް ބޭނުންކުރާ ެޖނެރަލް ލެޖަރ ކޯޑުތަކަށެވެ. މުޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަ 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ  ގައި ދިވެހި 2019ޑިެސންބަރު  23މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން،   27. އުވައިލެވޭ އުސޫލު 

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެީހ ކަނޑަެއޅުމާއި، ކައުްނސިލްތަކުގެ ބަޖެުޓ 

 ރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އުވުނީއެވެ.ކުރުމުގައި ޢަމަލުކު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު ތަންފީޛު

 ޢަމަލުކުރުން 

 

ކާރުެގ ގެޒެޓުގަިއ މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ސަރު ދިވެހި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  28.

  ފެށިގެންނެވެ. 

_________________________ 

 

 

 

 

  


	Council budget and PSIP usool for PO approval clean version[6199].pdf
	ތަޢާރުފާއި ނަން
	ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ތަފުސީލު
	ބްލޮކް ގްރާންޓް ކައުންސިލްތަކަށް ބަހާ ގޮތް ކަނޑައެޅުން
	ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 
	ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ދޭ މާލީ އެހީ
	ކައުންސިލްތަކުގެ އަންދާޒާ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން
	ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފަންޑުތަކުގެ ޚުލާޞާއާއި ބަޖެޓު ކުރާނެ ގޮތް
	ކައުންސިލްތަކުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
	ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
	ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުން
	ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އެކްޓިވިޓީތައް
	ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޛުކުރާނެ މަޝްރޫޢުތައް
	ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްއާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
	ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް 
	ކައުންސިލްތަކުން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢު ތަންފީޛުކުރުން
	ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ މާލީ އެހީ
	ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުން
	ކައުންސިލްތަކުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އާންމު މިންގަނޑު
	ފާސްކުރި ބަޖެޓު އެއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް ބަދަލުކުރުން
	ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީ ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުން
	މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
	ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
	ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
	މާނަކުރުން
	އުވައިލެވޭ އުސޫލު
	ޢަމަލުކުރުން


