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ދިވެހި ަ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ނއް ބަޔަށް
އން އަ ެ
އބަ ި
ކރުމާއި އެ ް
ޖޓު ބައި ު
ތގެ ބަ ެ
ނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދައުލަ ު
ރައްޔިތު ް
ލ
ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫ ު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

ބޖެޓް
ތގެ ަ
ދައުލަ ު

.2

(ހ)

ގ
ލތު ެ
ނންބަރު ( 3/2006ދައު ަ
ނ ަ
މި އުސޫލަކީ ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  96ވަނަ މާއްދާއާއި ،ޤާނޫ ު
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  49ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ،
އ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ،ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޔތުގެ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
އޮތް ހިނދު ،ދައުލަތުގެ މާލިއް ަ
ވ
ދފައި ާ
ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާތީ ،މި ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނީ ނައްޞުގެ ދަށުން ހެ ި
އުސޫލެކެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލު އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު ( 3ދައުލަތުގެ އަހަރީ
ށ
ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން) އާއި ،ބާބު ( 4ބަޖެޓް ދޫކުރުމާއި ،ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން) އަ ް
ރިޢާޔަތްކޮށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

(ނ)

ނ ފާސްކުރާ
އޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ލ އަހަރަކަށް ރަ ް
ޤޞަދަކީ ،އެ މާ ީ
މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ މަ ް
ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ،ފާސްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ޚަރަދު އިތުރު ނުކުރުމާއި ،ވަކިކަމަކަށް
ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނަމަ ،ހަމައެކަނި އެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމާއި ،ބަޖެޓް
ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށް އެ ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

ތައްޔާރުކޮށް
ހުށަހެޅުން

ފއިވާ
ގ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރ ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތު ެ
އިޖުރާޢަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ޖޓުގައި
ލ އަދަދާއި ،އާންމު ބަ ެ
ގ ޖުމު ަ
ރ ހުށަހަޅާނީ ،ބަޖެޓު ެ
ޖޓު ހުށަހަޅާއި ު
ދައުލަތުގެ ބަ ެ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ

މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓު

ގ
ވލެއް ެ
ތށް ތާ ަ
ވަކިވަކިން އެނގޭ ގޮ ަ

ގޮތުގައެވެ.
(ށ)

ދައުލަތުގެ

ޖޓު
ބަ ެ

ށހަޅާއިރު
ހު ަ

ކޮންޓިންޖެންސީގެ

އ
ގތުގަ ި
ޮ

މިނިސްޓަރަށް

ގން
ގިނަވެ ެ

ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެވިދާނެ މިންވަރެއް ކަނޑައަޅައި ،ޖުމުލަ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ބޖެޓާއެކު
ތގެ ަ
ދައުލަ ު

.3

ބޖެޓް
ހުށަހަޅާ ަ

ވނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ާ

ރިޕޯޓް

ބޖެޓުން
ފާސްކުރާ ަ

ފއިވާ
ޖޓު ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ހށަހަޅާ ބަ ެ
ނގެ މަޖިލީހަށް ު
ޖޓާއެކު ރައްޔިތު ް
ދަ އުލަތުގެ ބަ ެ

.4

ނ
ރދުކުރު ް
ޚަ ަ

(ހ)

ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް

(ށ)

ޞ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާ ާ

(ނ)

ސ
ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައި ާ

(ރ)

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

(ބ)

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

ގތުގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ޮ
މަތިންނެވެ.
(ހ)

ވނެ
ބޖެޓުން ޚަރަދުކުރަންވާނީ ޖުމުލަ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރު ނު ާ
އެ މާލީ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ަ
ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

ރ
ފސްކުރާ ޖުމުލަ ބަޖެޓަށް ވު ެ
ބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްާ ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަ
އިތުރަށް އެ މާލީ އަހަރެއްގައި ޚަރަދުކުރެވޭނީ ،ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިގެން
ޓ ފާސްކުރުމުންނެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ބަޖެ ު

އާންމު ބަޖެޓުން

.5

ނ
ރދުކުރު ް
ޚަ ަ

ނ ޚަރަދުކުރުމުގައި މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
އާންމު ބަޖެޓު ް
މަތިންނެވެ.
(ހ)

މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން އާންމު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،އެ ބަޖެޓުގައި އެ މަސްއޫލު އޮފީހަކަށް
ނނެވެ.
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާއަށް ވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތި ް

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މަސްއޫލު އޮފީހަކުން

އާންމު

ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ކޮންޓިންޖެންސީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަޔާއެކު،
އާންމު ބަޖެޓުގައި އެ މަސްއޫލު އޮފީހަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާގެ ( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ)
އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
ސއޫލު
މަ ް
ކގެ
އޮފީސްތަ ު
ބއިން
އ ަ
ބަޖެޓުގެ އެ ް
އަނެއް ބަޔަށް

.6

ދލުކުރުމުގައި
އއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް ބަ ަ
ގ ެ
އާންމު ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ބަޖެޓު ެ
ނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އެ އޮފީހަކުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ީ
(ހ)

ނ
ރ ް
ބަދަލުކު ު

ދައުލަތުގެ ޗާޓް އޮފް އެކައުންޓްސްގެ ޖެނެރަލް ލެޖަރ ކްލަސިފިކޭޝަންގެ ( 3ތިނެއް) ޑިޖިޓުގެ
މނިސްޓަރ
ށ ބަދަލުކުރެވޭނީ ި
އބަޔަ ް
ވ ފައިސާ އެއްބައިން އަނެ ް
މނައިފައި ާ
ބަޖެޓު ކޯޑުތަކުގައި ހި ަ
އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ.

(ށ)

 3ޑިޖިޓުގެ ބަޖެޓް ކޯޑުގެ ދަށުން ހިމަނައިފައިވާ ތަފުސީލީ ( 6ޑިޖިޓް) ކޯޑުތަކުގެ މެދުގައި
ދލުކުރެވޭނީ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ
އެއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް ބަ ަ
ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ.
4

އއި.ޕީ
ޕީ.އެސްަ .
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ބއިން
އ ަ
ބަޖެޓުގެ އެ ް

ޕަބްލިކް

ސެކްޓަރ

އިންވެސްމަންޓް

ޕްރޮގްރާމް

(ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ)

ބަޖެޓުން

ޚަރަދުކުރުމުގައި

ގ މަތިންނެވެ.
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތު ެ

އަނެއް ބަޔަށް

(ހ)

ރން
ބަދަލުކު ު

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާ ،ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ
އެހެން ޕްރޮގްރާމަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ގ
ނވާ ،މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ އަ ު
އެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައި ު
( 1އެކެއް) މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު އައު މަޝްރޫޢަކަށް ،ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ބަޖެޓުން
ނވެ.
ޚަރަދުކުރެވޭނީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން ެ

(ނ)

އެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިނުވާ ،މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ އަގު
( 1އެކެއް) މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ އައު މަޝްރޫޢަކަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ބަޖެޓުން
ޚަރަދުކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

(ރ)

ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ މަޝްރޫޢެއްގެ އަގަށް ގެންނަ ބަދަލެއް ،އެ މަޝްރޫޢެއްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ
( 30%ތިރީސް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ ބޮޑުވާ ނަމަ ،އެ ކަމަކަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވޭނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

(ބ)

ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ މަޝްރޫޢެއްގެ އަގަށް ގެންނަ ބަދަލެއް ،އެ މަޝްރޫޢެއްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ
( 30%ތިރީސް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ ،އެ ކަމަކަށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވޭނީ
މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) އާއި (ރ) އާއި( ،ބ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،
ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާއަށް ވުރެ އިތުރަށް
ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނ
މާނަކުރު ް
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އންނަނިވި ލަފުޒުތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައިަ ،
"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއަށެވެ.
"ފާސްކުރާ ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 96
ށ
ކ ް
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މާލީ އަހަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ހިނގަމުންދާ ބަޖެޓަ ަ
އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފައިސާއަށެވެ.
"އާންމު ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކާއި ،ހިލޭ އެހީއާއި ،ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކުން މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގާ ދަރަނީގެ ފައިސާ ފިޔަވައި ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާއަށެވެ.
"މަސްއޫލު އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ސަރުކާރުގެ
މަސްއޫލު އޮފީސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފީހަކަށެވެ.
"މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ބަޖެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަސްއޫލު އޮފީހާއި އެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޖުމުލަ ބަޖެޓަށެވެ.

5

"ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް" ނުވަތަ "ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ" ކަމަށް ބުނެފައި
މޝްރޫޢުތަކުގެ ޕްރޮގްރާމަށެވެ.
ހންގާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ނުވަތަ މައްތިނި ަ
އެވަނީ ،ދައުލަތުން ި
ނ
ޢަމަލުކުރު ް
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(ހ)

މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ
ނނެވެ.
ދުވަހުން ފެށިގެ ް

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ހިނގަމުން މިދާ  2019ވަނަ
އ
އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުތަކަށް މި އުސޫލެ ް
ނުހިނގާނެއެވެ.
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