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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
  މާލެ           

            ދިވެހިރާއްޖެ         
  

   ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރ
2011  
  

 E2/CIR/2011/24-13 :ނަންބަރ                 2011ޖުލައި  11
  1432ޝައުބާން  10

  

  .ތައްޔާރުކުރެއްވުން ބަޖެޓް މެދު ރާސްތާ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ  ވަނަ  2201
  

ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  ވަނަ އަހަރަށް 2014އަދި  2013، 2012މިސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
  . އެދެމެވެ ން ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވައިދެއްވު 2011އޯގަސްޓް  31ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރައްވައި، 

 
  

 ސްޓްރެޓީޖިކް
ޕްލޭން އެކްޝަން
ގެ  2009-2013
ބިނާކޮށް  މައްޗަށް

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓު
  އެކުލަވާލުން

ވަނީ، ގައި ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނިންމަވާފައ2011ިޖޫނ28ް  
އަށް ތައްޔާރުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނީ، ސްޓްރެޓީޖިކް  2014އިން  2012

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގެ.)ޕީ.އޭ.އެސް( 2013-2009ޕްލޭން  އެކްޝަން
އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު 2014އިން  2012މިގޮތުން، . ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެއް ކަމުގައެވެ
ގެނެވިފައިވާނޭ ވާހަކަ ދަންނަވައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބައެއް ބަދަލު

އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހަކުން ބަޖެޓު އެކުލަވާލެއްވުމަްށ
 . ދަންަނވަމެވެ

  
ސްޓްރެޓަޖިކް 

އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި
  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ މަށް އަކީ، ސަރުކާރުން ތަންފީޛުކުރު.ޕީ.އޭ.އެސް   މައްޗަށް ސިޔާސަތުތަކުގެ ކަ
ނޑައަޅައި، އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އެކްޝަން ބިނާކޮށް، ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކަ

މި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްގެ. ޕްރޮގްރާމެވެ 31ގައި ހިމެނެނީ . ޕީ.އޭ.އެސް. ޕްލޭނެވެ
ޖެންސީ ދައްކުވައިދޭ ތާވަލެއްރެފަރަންސް ނަންބަރު އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ލީޑް އެ

 . ާވނެއެވެގައި ހިމަނާފައި 1ރގެ އެނެކްސް މިސަރކިއުލަ
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ލީޑް އެޖެންސީ އަދި

ޕްރޮގްރާމް 
 ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ 

   
ނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.ޕީ.އޭ.އެސް .ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ލީޑް އެޖެންސީއެއް ކަ

ރީއެކޮމިޓީގެ އިދާސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ،  ގެލީޑް އޭެޖންސީއަކީ ޕްރޮގްރާމް 
ލީޑް އެޖެންސީގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް. ބަލަހައްޓާ އޮފީހެވެ ތައްއެންމެހައި މަސައްކަތް

  . ގައި އެވަނީއެވެ 2އެނެކްސް 
  

ގެ ކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޛުކުރެވޭ.ޕީ.އޭ.ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަކީ އެސް
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުންޕްރޮގްރާމަށް ބަޖެޓު ކުރުމާއި، ބެލުމާއި، މިންވަރު 

ނޑައަލިބޭ މައުލޫމާތަށް ބަލައި،  ޅާޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތް ކަ
ގެ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ.ޕީ.އޭ.ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ އެސް. މިޓީއެވެކޮ

ނޑައަޅާފައިވާގައި  )RF(ރިޒަލްޓްސް ފްރޭމްވާރކް  ލީޑް އޭޖެންސީއާއި ތައް ނަތީޖާ ކަ
މި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ. ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އޭޖެންސީތަކެވެ

ސީތަކުން ޕޮލިސީ ލެވެްލއާއި ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގެ ބޭފުޅުން ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައިއެޖެން
އަދި ކޮންމެ ލީޑް އޭޖެންސީ އަކުން ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް. ތަމްސީލުވާންވާނެއެެވ

RF  ާނީ ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއަށް ފޮނުއްވުމަށް ވ
ފަރަންސް ކޮމިޓީގެ ޓަރމްސް އޮފް ރި ސްޓިއަރިންގޕްރޮގްރާމް  .ގައި އެދިފައެވެ 2011 މެއި

 .އެވަނީއެވެގައި  3ސް އެނެކް
  

ސް ޓްރިޒަލް
)RF(ފްރޭމްވާރކް 

އިވެލުއޭޝަްނ އަދި
 ) EF(ފްރޭމްވާރކް 

ގައި.ޕީ.އޭ.އެސްއަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބިނާވެފައި އޮންނާނީ 2014އިނ2012ް  
ލުކުރުމަށްއަށް ބިނާކޮށް، ނަތީޖާ ހާސި.ޕީ.އޭ.އެސް. ޕްރޮގްރާމްގެ މައްޗަށެވެ 31 ހިމެނޭ

އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޑްރާފްޓް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް
ކުރެވިގެންކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކާއި މަޝްވަރާ) .އީ.އެންޑް.އެމް(އިވޭލުއޭޝަން ފްރޭމްވަރކް 

31ގައިވާ .ޕީ.ޭއ.ގައި ހިމެނެނީ އެސް. އީ.އެންޑް.މި އެމް. ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެމިހާރު
އަކާ) RF(ރިޒަލްޓް ފްރޭމްވަރކް  ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް 

 . އެކެވެ) (EF އިވެލުއޭޝަން ފްރޭމްވަރކް
 

ސް ޓްރިޒަލް
)RF(ފްރޭމްވާރކް 

ެއއްގައި ހިމެނޭ
  ބައިތައް 

  RF ެބައިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ އެއްގައި ހިމެނޭނ.  
 

ގައި ހިމެނޭޕްރޮގްރާމް 31ގެ .ޕީ.އޭ.މިއީ އެސް       :އައުޓްކަމް .1
ޕޮިލސީއަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ/ސިޔާސަތު

މީގެން ދޭހަވަނީ ސިޔާސަތެއް. ސްޭޓޓްމަންޓެކެވެ 
އެދާއިރާއަކަށްހާސިލުވާނެކަމަށް ވުމުން ޛުތަންފީ

 .ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނަތީޖާއެވެ
މިއީ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް  : ރިޒަލްޓްސް އިންޑިކޭޓަރ  .2

ނޑެވެ  .ބޭނުންކުރާ މިންގަ
ދެނީ ރިޒަލްޓް އިންޑިކޭޓަރއިންމީގެން ދައްކައި  : އިންޑިކޭޓަރ ޓައިޕް .3

،)އައުޓްޕުޓް (ބަލަން ބޭނުންވަނީ ކުރު ރާސްތާގެ 
ނުވަތަ ދިގު ރާސްތާގެ) މްއައުޓްކަ(މެދުރާސްތާގެ 

 .ނަތީޖާއެއްކަމެވެ) އިމްޕެކްޓް(
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ދެނީ ރިޒަލްޓްސް އިންޑިކޭޓަރމީގެން ދައްކައި :ޔުނިޓް އޮފް މެޝަރ .4
 .މިނަން ގެންގުޅޭނެ ހަމައެވެ

ކުރުމުގެޛުތަންފީ. ޕީ .އޭ.މީގެން ދައްކައިދެނީ އެސް  : ބޭސްލައިން .5
 .އިންޑިކޭޓަރގެ ހާލަތެވެ ޓް ކުރީގައި ރިޒަލް

، 2011، 2010، 2009މީގެން ދައްކާދެނީ   : ޓް އަދި އެޗީވްމަންޓްސްޓާރގެ .6
ނޑައެޅިފައިވާ 2013، 2012 އަށް ކަ

ނޑި ނޑުދަ ނިޑތައް ޙާސިލުލަ ނޑުދަ ވާތަކާއި އެ ލަ
 . މިންވަރެވެ

  
އިވެލުއޭޝަން 
 )EF(ފްރޭމްވާރކް 

 EFުއަކީ އިސްވެދެންނެވުނRFގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮްށ
ނޑު ބޭނުމަކީ  EF. ބަލާލެވިފައިވާ ިލޔުމެކެވެ ފަންނީ/ގައި ހުރި ޓެކްނިކަލް   RFގެ މައިގަ

31އަދި . މަޢުލޫމާތު ަފސޭހައިން ދޭަހވާގޮތަށް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރުމެވެ
އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް އަޅާކިޔުމުގެ ފުރުސަތު މެދުވެރިކޮށް  EF 31ޕްރޮގްރާމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ 

ިމގޮތުން ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމަކަށްވެސް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރުމާއި،. ހުޅުވާލުމެވެ
އެއް ޕްރޮގްރާމާއި އަނެއް ޕްރޮގްރާމާއި ުހރި ގުޅުންތައް ފާހަގަކުރުމާއި، އެއް ޕްރޮގްރާމަކުން

ދެނެގަތުމާއި، މިމަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ކުރިމަގުގައި އަނެއް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ އަސަރު
ދާއިރާގެ 31މިގޮތުން . މަސައްކަތް ރޭވުން ރަނގަޅުކޮށް އިސްލާހުކުރުމަށް ފުރުސަތު ހޯދުމެވެ

EF ްޓްމަންޓް އޮފްޓަރމް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ޑިޕާ-ގެ މިޑް.ޕީ.އޭ.މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެސ
 .ގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ 2011 އިން ސެޕްޓެމްބަރގ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން

  
2014 އިްނ2012

ބަޖެޓުއަށް ލަފާކުރާ 
  ތައްޔާރުކުރުން 

އަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކުގ2014ެއިނ2012ް  
  .ބަޖެޓު އެކުލަވާލެއްވުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

ޕްރޮގްރާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އައްޔަނުކުރައްވާކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް .1   
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މަޝްވަރާއާއެކު، އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ލީޑް

ޕްރޮގްރާމް .ން ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުންއިއޭޖެންސީ
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް މިސަރކިއުލަރގެ

 . ގައި އެވަނީއެވެ 4އެނެކްސް 
ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ޕްރޮގްރާމް ޑިރެކްޓަރަކު .2

ނޑައެޅުން ޕްރޮގްރާމް ޑިރެކްޓަރުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް. ކަ
 . ގައި އެވަނީއެވެ 5ކިއުލަރގެ އެނެކްސް މިސަރ

ބައިތައް/ލިޔުން ދަންނަވާފައިވާ  ތިރީގައި  ން އިކޮމިޓީ ސްޓިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމް .3
މިނިސްޓްރީކުރިން  ގެ  2011 ޖުލައި  25 ނިންމުމަށްފަހު ފުރިހަމަކޮށް ،އެއްކޮށް

 .އަށް ފޮނުއްވުންއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
މެންބަރުންގެ ނަމާއި، މަޤާމާއި ކޮމިޓީގެ ސްޓިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމް. ހ

 އޮފީސް
ޕްރޮގްރާމެއްގެ  ން ފާސްކޮށްފައިވާ އެއިޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ. ށ

RF )ްދިވެހި ބަހުން އަދި އިނގިރޭސިބަހުނ( 
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ނޑައަޅާފައިވާ  ގައި RF ޕްރޮގްރާމެއްގެ އެ ްނއިކޮމިޓީ ސްޓިއަރިންގޕްރޮގްރާމް .4 ކަ
މިކަން( .ނިންމެވުން  ތަރުތީބު  އިސްކަންދޭ ) އައުޓްކަމްސް( ކުގެ ނަތީޖާތަ

ހުރިހާ  ގައިވާ.ޕީ.އޭ .އެސް ބަލާއިރު ދަނީއަށް އާމް ލިބޭ  ދައުލަތަށް ކުރަންޖެހެނީ 
 .)ނުވާތީއެވެ ކަންކަންކަމުގައި  ކުރެވޭނެ  އެއްފަހަރާ ކަންކަމަކީ

 
2013އަދި  2012ތެރެއިން  ކުގެތަ) އައުޓްކަމްސް( އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ނަތީޖާ .5

ނަތީޖާތައް ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއިން އިސްކަންދޭނެގައި 
ގައި 2014އަހަރަށް ކަމުން،  3އަދި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރެވެނީ  .ޚިޔާރުކުރެއްވުން

މި ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ކަމަށް ބަލައި،
ނޑައެޅުންގައި އިސްަކންދޭ 2014  . ނޭ ނަތީޖާތައް ކަ

 
އިސްކަންދިނުމަށްން އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ .6

ހަރަކާތްތައް/ޚިޔާރުކުރެއްވި ނަތީޖާތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ މަސައްކަތްތައް 
ނޑައެޅުން ) އެކްޓިވިޓީސް ( ނޑައެޅުމުގައި ކޮމިޓީ. ކަ ްނއި ހަރަކާތްތައް ކަ

 :ވަންވީ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީ ބައްލަ
އިންޑިކޭޓަރަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް ޚިޔާރުކުރެއްވި ނަތީޖާތަކުގެ . ހ

ނޑައެޅުއްވުން   .ކަ
ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ހުރިހާ އިންޑިކޭޓަރގެ ަދށުން ހުރި ހުރިހާ އެކްޓިވިޓީ. ށ

  .ހިންގުމުން އެނަތީޖާ ހާސިލްވޭތޯ ޗެކްކުރެއްވުން
ޚަރަދެއް ނުހިނގާނަމަވެސް ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށްއެއްވެސް . ނ

ބޭނުންވާނެ އެކްޓިވިޓީތައް ލިސްޓްގައި އަދި ފަހުން ބަޖެޓް
  .ޝީޓްގައި ހިމެނުން

ބޭރުގެ އެހީގައި ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ. ރ
ދަށުން ނުވަތަ އެހެން އެހީއެއްގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް

 .ޓްގައި ހިމެނުންބަޖެޓް ޝީ ވެސް
 

ތެރެއިން ހަރަކާތްތަްއ އޮފީސްތަކުގެޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  .7
ނޑައެޅުން  .ހިންގާނެ ފަރާތެއް ކޮމިޓީން ކަ

 
ނޑައެޅުނު .8 އެހަރަކާތެއް ހިންގުމަްށ ންއޮފީހަކުހިންގަން ނިންމުނު  ހަރަކާތްތައް  ކަ

މިގޮތުން. (ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުންހިނގާނޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުމަށް ފަހު 
ހަރަކާތްތަކަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދުތައް އަންދާޒާކުރުމުގައި، މި ސަރކިއުލަރއާިއ

 .)އެކުގައި ހިމަނާފައިވާ ފޯމުގަިއ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 

ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަނާފައިވަީނ އޮފީހަކުން .9
ނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށްތޯއިޓިއަރިންގ ކޮމިޓީސް އަދި ހަރަކާތްތަްއ، ން ކަ

ރޭވިފައިވަނީ އިންޑިކޭޓަރާއި ގުޅުވާލެވިގެންތޯ، އަދި އެއް ނަތީޖާގެ ދަށުން
ނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަކީ އެނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަ

 .އަރިންގ ކޮމިޓީއިން ޔަޤީންކުރެއްވުންހަރަކާތްތައްތޯ ޕްރޮގްރާމް ސްޓި
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ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއިން ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ އެކްޓިވިޓީތަކާއި .10
 .ޚަރަދު ފާސްކުރުން

 
،ފާސްކުރެވުނު އެކްޓިވިޓީތަކާއި ޚަރަދަށްބަލައި އެޕްރޮގްރާމެއްގެ ބަޖެޓް .11

ޓު ތައްޔާރުކުރެްއވުމުގައި،ބަޖެ . ންފާސްކުރެއްވުވާލާ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން އެކުލަ
ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް މި ސަރކިއުލަރއާއި އެކުގައި ހިމަނާފައިވާ ފޯމެޓަށް ބަޖެޓު

އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، ތަފްސީލު ބަޖެޓެއް އެކަމަށް ކަ

ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މިސާެލއްގެ. ންވާނެއެވެހުށަހަޅުއްވަ
ގައި 6ރގެ އެނެކްސް ޒަރީޢާއިން ދައްކައިދޭ ކަރުދާހެއް މިސަރކިއުލަ

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
 

، ން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓު އިޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ .12
ގެ ނިޔަލަށް 2011ސްޓް އޮގަ 31ޕްރޮގްރާމްގެ ލީޑް އޭޖެންސީއިން 

 .މިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން
  

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
އިންވެސްޓްމަންޓް 

  ޕްރޮގްރާމް 

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަނާ މަޝްރޫޢުތަކަކީވެސް،  
ނޑައަޅާފައިވާ RFސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ގެ ދަށުން ކަ

  . ނަތީޖާއަކަށް ޙިއްސާކުރާ މަޝްރޫޢަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
  

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގަިއ ހިމަނާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ބެހޭ
އަދި ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއް. މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅާ ފޯމްތަކަށް ވާނީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ

ގެ އަންދާޒާވެސް) ރިކަރަންޓް ޚަރަދު( މަޝްރޫޢެއް ދަމަހައްޓަން ދާނޭ ޚަރަދުއެ ހިމެނުމުގައި، 
 . މި ބައިތައް ފުރިހަމަ ނުވާ މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓުގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ހިމަނަންވާނެއެވެ

  
އޮފީސް ހިންގުމުގެ

  އެކުލަވާލުން ބަޖެޓު
ޕްރޮގްރާމް އަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި 2014އިނ2012ް  

މިސާލަކަށް. ތަކެވެހިނގާނެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް ތަކުގެ އިތުރުން ހިމެނޭނީ ބަޖެޓު
މި ބައި ކޮންމެ . މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އޮފީސްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލު ފަދަ ޚަރަދެވެ

ޒިންމާވާ އޮފީހަކުން މި ސަރކިއުލަރއާއި އެކުގައި ހިމެނޭ ފޯމެޓަށް މަސްއޫލުވެ
މި ބައިގެ ޚަރަދު ބަޖެޓު. ތައްޔާރުކުރައްވާ މި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ 6.01ކުރެއްވުމުގައި ޕްރޮގްރާމް ކޯޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވާނީ 
 .ށް ހިނގާ ޚަރަދު، މި ދެ ކޯޑެވެމުވައްޒަފުންނަ 6.02ޚަރަދު، އަދި 

  
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަޖެޓު

  ތައްޔާރުކުރުން 
ހިނގަމުނާްދމިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި  

މިނިސްޓްރީ  ގުޅިފައިވާ  އެތަނެއް ބަޖެޓް،އޮފީސް ހިންގުމުގެ ތައްޔާރުކުރައްވާ  އިދާރާތަކުން 
ޚަރަދުތައް ލަފާުކރައްވާފައި ވަނީ ކޮން، ގެންނަވައިގެން  އޮފީހަކަށް ނުވަތަ  އަކަށް

އުޞޫލަކުންތޯ އާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރެވެންހުރީ ކޮން ކަންތައްތަކަކުން ކިހާވަރަކަށްތޯ ބައްލަވައި،
ުނވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އުިނކުރެވެންހުރި ޚަރަދުތައް އުނިކުރައްވައި، އެމިނިސްޓްރީއެއް

މިގޮތަށް. ތަނެއްގެ ބަޖެޓްތައް އެއް އުޞޫލަކަށް ފެއްތެވުން އެދެމެވެދަށުގައިވާ ހުރިހާ 
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ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރައްވާ، 6.01އަދި  6.01ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވާނީ،
  .މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓުތަކަށް އެކަންޏެވެ

  
ވަކި މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ނުވަތަ ވަކި އޮފީހެއްގެ ދަށުން ނޫން ގޮތެއްގައި ސީދާ ހިންގަވާ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އޮފީސް ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާ މުއައްސަސާތަކުގެއޮފީސްތަކާއި 
ސީދާ މި މިނިސްޓްރީ އަށްގެ ކުރިން  2011އޮގަސްޓް  31ބަޖެޓްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ 

 .ދެއްވުން އެދެމެވެ ފޮނުއްވައި
  

ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާ
މުއައްސަސާތަކުގެ 

  ބަޖެޓު

އަށް ލަފާކުރައްވާ 2014އަދި 2013، 2012ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާ މުއައްސަސާަތކުންވެސް   
ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ.ޕީ.އޭ.ބަޖެޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެ އިދާރާއެއްގެ މެންޑޭޓާއި ގުޅޭ އެސް
ބަރޯސާވާ ބަޖެޓަށް. ދަށުން ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

  . މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އަމަލުކުރައްވަންވާނީ މިސަރކިއުލަރއާއި އެއްގޮތަށެވެ
  

ކައުންސިލްތަކުގެ 
  ބަޖެޓު 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  
އަށް ލަފާކުރައްވާ ބަޖެޓު 2014އަދި  2013، 2012އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން 

ނީތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭ އިތުރު ސަރކިއުލަރއެއް މިމިނިސްްޓރީއިން ނެރުމަށް ވަ
  . ހަމަޖެހިފައެވެ

  
އަށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޖެޓުގައި އެކި 2014އަދި 2012،2013މިއަހަރާއި ޚިލާފަށް    ބަޖެޓު ސީލިންގ 

ނޑައަޅާފައެއް މިނިސްޓްރީތަކަށް ނުވަތަ އޮފީސްތަކަށް ބަޖެޓުގެ ސީލިންގ އަދަދެއް ކަ
ނޑައެޅެނީ، ހިސްޓޮރިކަލް ނުވަތަ ކުރީގެ ހިސާބުތަކުގެ. ނުވެއެވެ އެއީ، ބަޖެޓުގެ ސީލިންގ ކަ

ްނ ކަމުންނާއި، ޕްރޮްގރާމް ބަޖެޓަކަށް ވާސިލުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައިމައްޗަށް ބަލައިގެ
ނޑައެޅެންވާނީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކުން ހޯދަންބޭނުންވާ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓު ކަ

ނަމަވެސް މިއީ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ. ކަމަށް ވުމުންނެވެ
ނޑެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްއަކަށްފުރަތަމަ އަހަ ނޑައަޅާނޭ ވަކި މިންގަ ރަށް ވެފައި، ސީލިންގ ކަ

  .  ދާނޭ ޚަރަދެއް އަދި މިހާތަނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ
  

ނޑައަޅާނީ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށާއި، ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވަކި އަދަދެއް ކަ
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު އާމްދަނީއިން ބާކީ ޚަރަދުތަކަށް ބަލައި، ކޮންމެހެން

އޮތް ެއއްޗަކަށް ބަލައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން، ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
. ނަތީޖާތަކުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދިނުމަށް ނިންމަވާ ބައިތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ

  
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ންގަޑިއަށް ސު
 ބަޖެޓުތައް ފޮނުއްވުން

އޯގަސްޓް  31 ބަޖެޓްތައް  ފޮނުއްވާ ލަފާކުރައްވާފައިއަހަރަށްވަނަ  2014 ،2012،2013  
ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ފަހު މި  ދަންނަވާފައިވާ  މަތީގައި  ނިޔަލަށް ގެ 2011

އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް 3ކުރިއަށް އޮތް . ން އެދެމެވެފޮނުއްވު މިނިސްޓްރީއަށް 
ނޑައެޅޭނީ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ބަޖެޓް ލިބިގެން އެ ބަޖެޓްތަކުގެ މުޅި ޖުމްަލ ސިޔާސަތު ކަ

އަދި ބަޖެޓްތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް. ގިގެން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެނއެ
ވަކި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

.ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެއިމި މިނިސްޓްރީ ނޮވެމްބަރުގެ ކުރިން 30
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އިދަރާތަކުގެ އިދާރީނުފޮނުއްވާ ގެ  ނިޔަލަށް  ބަޖެޓް 2011އޯގަސްޓ31ްއެހެންކަމުން
ރުކުރުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށބަޖެޓުތައް ސީދާ މިމިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާ 

ގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްއެއްއަދި މި ބަޖެޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއިދާރާ. ފޮނުވޭނެއެވެ
 . ނުހޯދޭނެއެވެ

  
މުވައްޒަފުންނަށް 

ހިނގާ ޚަރަދު އަދި
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

ޖޫން 30ވަނަ އަހަރު، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް 2012ކުރިއަށް އޮތް  
ގައި އެ މުއައްސަސާއެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުގެ އިތުރަށް އެއްވެސް 2011

31 އަދި މިއަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ،. އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެމުވައްޒަފަކު މަޤާމަކަށް 
ނުޑގެ  2011އޮގަސްޓް  ކުރިން، އެ ދާއިރާއެއްގެ ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ އޮނިގަ

ތައްޔާރުކޮށް، މަޤާމް އަދި މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް މިމިނިސްޓްރީއާއި އެކުގައި
މިގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން. އެއްބަސްވެފައިވާނަމައެވެ

.އެކު މިކަމުގައި މަޝްވަރާކުރެޭވނެއެވެއި ސަރވިސް ކޮމިޝަނާތިބި އޮފީހެއް ނަމަ، ސިވިލް 
ނޑައެޅޭނީ އަދި  އެ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޖޮބް އިވެލުއޭޝަްނވަކި ގޮތެއް ކަ

 . އެންޑް ޖޮބް ސައިޒިންގ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ
  

ބޭރުގެ ލޯނު ނުވަތަ
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ހިންގާ
  ޚަރަދުތައް 

  

ބޭރުގެ ލޯނު ނުވަތަ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޚަރަދުވެސް، އެ އޮފީހަކުން،  
ުނވަތަ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެޚަރަދުތައްވެސް މިއަހަރުގެ

  . ބަޖެޓުގައި އެ އޮފީހަކުން އަންދާޒާކުރަންވާނެއެވެ

ބަޖެޓު
ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ
  ރޯލު

މިސާރކިއުލަރގައި ދެންެނވިފައިވާ ގޮތަށް، އެދާއިރާއެއްގެ މުސާރައާއި އޮފީސް ހިންގުމުެގ  
ނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވުމަކީ ، ބަޖެޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަ

ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމޫްހރިއްޔާ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  46ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
މިގޮތުން، ބަޖެޓުތައް. ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެންޒިންމާދާރު ވެރި އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުން، އެ
  . މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނުވަތަ އޮފީހެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  
އްޔާރުކުރެއްވުމުގައި، އެ އޮފީހަކުން ވަކިމީގެ އިތުރުން، ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓުތައް ތަ

ނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ އަންދާޒާތަކަކީ، ކަ
ަނމަވެސް،. އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޖެޓެއްކަން ޔަޤީންކުރާނީ ޒިންމާޒާރު ވެރިޔާއެވެ

ފޮނުއްވުމަށް ފަހު، މުޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ބަޖެޓުތައް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް
  . ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި، އެއަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއިންނެވެ

  
ބަޖެޓު ފާސްވެ، ތަންފީޒުކުރާ މަރުޙަލާގައި، އޮފީސްތަކުން ޚަރަދުކުރަނީ ޕްރޮގްރާމްތަކްަށ

ނޑައަޅާފައިވާ ހަ ނޑައަޅާފައިވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް، ކަ ރަކާތްތަކަށް ކަންކަ
  .ޔަޤީންކުރާނީވެސް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ
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ބަޖެޓު
ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި 

  ބޭނުންކުރާ ކޯޑުތައް 

ްނ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގަިއޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިދައުލަތުގެ މާލިއް  
ތައްޔާރުކުރުމުގައި އާމްދަނީއާއި ބަޖެޓުއުންޓްސް އާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ޗާރޓް އޮފް އެކަ

ވީާމ ބަޖެޓް. ތައްވެސް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެކޯޑުޚަރަދު ލަފާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 
ބޭނުންކުރައްވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދަށުންތައްޔާރުކުރައްވާއިރު 

ނޑައަޅާފައިވާ   . ތަކެވެބަޖެޓްކޯޑު ކަ
  

ބަޖެޓުގައި އަދަދު
އިރު ލާރިޖައްސަވާ

ނުހުންނަ ގޮތަށް
  ޖެއްސެވުން އަދަދު

ލާރިފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރައްވާއިރު ފައިސާގެ ޢަދަދު ޖެއްސެވުމުގައި ބަޖެޓު ލަފާކުރާ  
  . ޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެރުފިޔާ ހަމަކޮށް  ނުހުންނަގޮތަށް 

ބަޖެޓު 
ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި 

ބޭނުންކުރައްވާނޭ 
  ފޯމްތައް 

  
ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރު 2012މިދެންނެވުމާއި އެކުގައި މިވަނީ، 

ބަޖެޓް.  އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީއެކެވެ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ނަމޫނާ ފޯމުތަކުގެ
އަދި. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީފޮނުއްވާއިރު މި 
  .ގައިވާ ތާވަލުތަކެވެ 2012/1. މބ: އްވާނީ ހަމައެކަނި ފޯމް ނަންބަރކަރުދާހުގައި ފޮނު 

  
މައިވަނަ އަހަރުވެސް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެއްވި 2011ފޯމްތަކަކީ މި

މިގޮތުން. ނަމަވެސް މި ޯފމްތަކަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ. ފޯމްތަކެވެ
އަދި ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ފޯމްތައް ފުރުއްވުމަށް. ރީގައި އެވަނީއެވެގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ތި

. ބޭނުންވާނޭ ތަފްސީލު އިންސްޓްރަކްޝަންސް ކޮންމެ ފޯމަކާއި އެކުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ
  

މި ޝީޓުގައި ކޮންމެ ޕޮލިސީ އެއް އަދި: ޕޮލިސީ ސްޓްރެޓަޖީ ހިމަނާ މައި ޝީޓު .1
ިވކަންހާސިލުސްޓްރެޓަޖީއަކުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާއި ނަތީޖާ 

ނޑުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނޑުތަކަކީ. ދެނެގަންނާނެ މިންގަ އަދި މިމިންގަ
ނޑުތަކަށް އެދާއިރާއެއްގެ ރިޒަލްޓްސް ފްރޭމްވާރކްގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ މިންގަ

 . ވާންވާނެއެވެ
 

ޕޮލިސީ ސްޓްރެޓަޖީ ފޯމުގައި: ހަރަކާތްތަކުގެ ބަޖެޓު ތަފްސީލުތައް ހިމަނާ ޝީޓު .2
ހިމަނާ ކޮންމެ ހަރަކާތެއްގެ ބަޖެޓު ތަފްސީލުކޮްށ ތައްޔާރުކުރައްވައި، ކޮންމެ

ބަޖެޓުގައި ހިމަނާމީގެ ބޭނުމަކީ، . ހަރަކާތަކަށް ވަކި ފޯމެއް ފުރަންޖެހޭނެއެވެ
އަދި މިއީ. ހެދުމެވެ އަދަދުތަކަކީ ރަނގަަޅށް އެސްޓިމޭޓްކުރެވި، ހިމެނޭ އަދަދަކަށް

ބޭސްޑް ބަޖެޓިންގއަށް އަމާޒުކޮށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި މިއަހަރު އެޭޅ ރިޒަލްޓްސް
މިފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ފޯމާއި އެކުގައި. މުޙިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ

 .މެނޭނެއެވެހި
 

ފޯމުތައް. ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ: ގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް.ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ .3
އަދި މިފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރައްވަން. ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ .ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ. ބަހުންނެވެ ވާނީވެސް އިނގިރޭސި
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  ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދީފައިވާ ކޯޑުތައް : 1އެނެކްސް 
  

  
  

ޕްރޮގްރާމްގެ ލީޑް އެޖެންސީ ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން
ޕްރޮގްރާމް

 ކޯޑު 

އަމާޒުތައް  އަސާސީ  1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 1.01

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން 1.02

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން 1.03

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން 1.04

ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން 1.05

ހެޔޮވެރިކަން  2

ނޭޅޭ އަދި ކަނޑައެއް  އަދުލް އިންސާފް 2.01

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން 2.02

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން 2.03

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން 2.04

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު 2.05

އިންސާފް  އިޖުތިމާއީ  3

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން 3.01

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އޯގާތެރި ސަރުކާރު 3.02

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  ތަޢުލީމް 3.03

ސްޕޯރޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް  ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން 3.04

ސްޕޯރޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް  ކުޅިވަރު 3.05

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އާއިލާ ބަދަހިކުރުން 3.06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް 3.07

ތަރައްޤީ  އިޤުތިޞާދީ  4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ފަތުރުވެރިކަން 4.01

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މަސްވެރިކަން 4.02

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ނޑުވެރިކަން ދަ 4.03

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 4.04

ސްޕޯރޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް  ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން 4.05

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ތިމާވެށި 4.06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 4.07

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ހަކަތަ 4.08

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ބިން 4.09

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ 4.10

ދާއިރާތައް  އެހެނިހެން  5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޖެންޑަރ 5.01

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް 5.02

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 5.03

ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް  ޤައުމީ ސަލާމަތް 5.04
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  ޕްރޮގްރާމްގެ ލީޑް އެޖެންސީގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް : 2އެނެކްސް 
  

 
  ްޕްރޮގްރާމް ލީޑް އޭޖެންސީގެ ޝަރުތުތައ 

 
ގައި ކަމާގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ލީޑް އޭޖެންސީއެއްގެ .) ޕީ.އޭ.އެސް( 2013- 2009ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  )1(

 .ވުންއޮފީހަކަށް ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
  

  ްޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައ 
 
 :މިގޮތުން . ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުން )1(

ޅުއްވުމަށްފަހު މަހަކު އެއްފަހަުރ އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ހެބަޖެޓް ހުށަ     -ހ
  .ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

  .ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި ޖަލްސާތަކާބެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮގްރާމާއި     - ށ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ޗެއަރމަން ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ޑައިރެކްޓަރ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް      - ނ

  .އެދިލެއްވުމުން ބައްދަވުން އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވުން 
ފަރާތްތަކުން ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށައަޅާ ކަންތައްތައް އަދި މައްސަލަތައް އެކި      - ރ

  .އެޖެންޑާކުރުން
އަދި ކަމާގުޅޭ . ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އަށް އެންގެވުން    -ބ

  . ފަރާތްތަކަށް އެންގުން
  . ރަށު ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުން/އަތޮޅު     -ޅ
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  ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް : 3އެނެކްސް 
  
  ްޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތ 

 
 ޕްރޮގްރާމްގެ ލީޑް އޭޖެންސީއާއި އެހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އޭޖެންސީތަކުން އެކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ  )1(

 ޕޮލިސީ ލެވެލްެގ ބޭފުޅުން -
 ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގެ ބޭފުޅުން -

 
 ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކަުރއްވާ )2(

 
 ހުން ފާސްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ )3(

  
  ިމަސައްކަތްތައް ޒިންމާތަކާއ 

 
 ބަޖެޓުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް   )1(

 
  ާމިގޮތުން  .ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުން 2011ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލ: 

 
 .ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން -
ނޑައަޅާފައިާވ ރިޒަލްޓްސް ފްރޭމްވަރކް  -  .ފާސްކުރުން RFޕްރޮގްރާމަށް ކަ
އަށް ބަޖެޓްކުރާނެ ނަތީޖާތައް  2014އަދި  2012ޕްރޮގްރާމްގެ ނަތީޖާތައް ޕްރަޔަރަޓައިޒްކޮށް މީގެ ތެރެއިން  -

 .ޚިޔާރުކުރުން
ނޑައެޅުން ) އެކްޓިވިޓީތައް(ނަތީޖާތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގާނެ މަސައްކަތްތްައ  -  .ކަ
ނޑައެޅުންހިންގާނެ ފަރާތްތަ ) އެކްޓިވިޓީތައް (ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތައް  -  .އް ކަ
ނޑައަޅާ ޚަރަދު ހޯދުން) އެކްޓިވިޓީތައް (ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތައް  -   .ހިންގާނެ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ކަ
ރޒް'(ޕްރޮގްރާމްގެ އެކްިޓވިޓީތަކަށް ބޭނުންވާނެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް  - ގެ އަންދާޒާއެއް ) 'މޭން އަވާ

ނޑައެޅުން ރޒް'އަދި . ކަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްކިލްްސ ރޭންކްތަކަށް ޒާއެއް ހޯދުމަށް ގެ އަންދާ'ސްކިލް އަވާ
 .ބަހާލުން) ސަޕޯޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަދި މެނެޖީރިއަލް(

 .ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން -
 

  ްނޑައަޅާަބޖެޓާގުޅޭ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއނ ފޯމެޓަކަށް  ކަ
 .ފޮނުއްވުން

  
 މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަންއާބެހޭ މަސައްކަތްތައް  )1(

 
 .ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން -
ނޑައަޅާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ފްރޭމްވަރކް  -  .ފާސްކުރުން EFޕްރޮގްރާމަށް ކަ
 . ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއަށް އެންގެވުން -
ރަށު ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި މަސައްކަތާއި ޚަރަދުތައް /އަތޮޅު -

 .ޑުޕްލިކޭޓްވުން ވިހާވެސްކުޑަކުރެއްވުން
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ފާހަގަކުރާ ) ކައުންސިލްތައް، ފިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްސް: މިސާލު(ފަރާތްތަކުން  ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅިގެން އެކި  -
 .ކަންތައްތަކާއި މައްސަލަތައް މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުން

ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ޓާރގެޓްތައް ހާސިލްވާކަން ދޭހަވާ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތުގެ  -
 .އަދި މިކަމަށްދާނެ ޚަރަދު ބަޖެޓްކުރުން. ހަމަޖެއްސުން) ލް މެކޭނިޒަމް ސްޓެޓިސްޓިކަ(އިންތިޒާމެއް 

  
 2011  ްވަނަ އަހަރުގެ ޑެލިވަރަބަލްސ 

 
ނޑި ޑެލިވަރަބަލްސްގެ  ޑެލިވަރަބަލް   ސުންގަ

  2011ޖުލައި 25 (RF)ޕްރޮގްރާމް ރިޒަސްޓްސް ފްރޭމްވަރކް )1(
 2011އޮގަސްޓް 31 ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް )2(
  2011 ސެޕްޓެމްބަރ15 ޕްރޮގްރާމް އިވެލުއޭޝަން ފްރޭމްވަރކް )3(
  2011ޑިސެމްބަރު 15 ޕްރޮގްރާމްގެ ވަރކްޕްލޭްނ2012-2013 )4(
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  ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް : 4އެނެކްސް 
  

  ްޕްރޮގްރާމް ޗެއަރމަންގެ ޝަރުތުތައ 
  
 .އެކުލަވާލުމުގެ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާހުރުންޕްރޮގްރާމްގެ ސިޔާސަތު  )1(

  
  

  ްޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައ 
 
 .ޕްރޮގްރާމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން )1(

 
 . ހިނގާތޯ ބެލެހެއްުޓންޕްރޮގްރާމް ލީޑް އެޖެންސީ އިން ޕްރޮގްރާމްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސައްކަތް  )2(

 
 .ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުން )3(

  
  ްޕރޮގްރާމް ޑިރެކްޓަރުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް : 5އެނެކްސް 

  
  ްޕްރޮގްރާމް ޑިރެކްޓަރގެ ޝަރުތުތައ 

 
 .މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާހުރުންޕްރޮގްރާމްގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްގެ  )1(

  
  ްޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައ 

 
ނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތް )1(  .ތައް ތަންފީޒުކުރުން)އެކްޓިވިޓީ (ހަރަކާތް /ޕްރޮގްރާމްއަށް ކަ

 
ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް މިދަތިތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމް   )2(

 .ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅައިގެން ގޮތެއް ހޯދުން
 

ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  އަތޮޅު، ރަށު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށު ފެންވަރުގައި ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް )3(
 .ބެލުން
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  . ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޖެޓު ފޯމުތައް ފުރާނޭ ގޮތް: 6އެނެކްސް 
  
 

ޕޮލިސީ ސްޓްރެޓަޖީ ޝީޓުގެ ކަނާތްފަރާތު މަތީ ކަނުގައި ޕްރޮގްރާމްގެ ރެފަރަންސް ނަންބަރާއި ނަން   :1ސްޓެޕް 
  . ރެފަރަންސް ނަންބަރާއި ންަނ ޕްރޮގްރާމް ރެފަރަންސް ޝީޓުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޖައްސަވާށެވެ

  >.އް ބަންދުކުރުންމަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވި ދޮރުތަ: 1.04<     
  

ސްޓްރިއަރިންގ ކޮމިޓީއިން ޕްރޮގްރާމްގެ ރިޒަލްޓްސް ފްރޭމްވާރކްގެ ދަށުން އިސްކަންދީފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް   :2 ސްޓެޕް
ބަލައި، އިސްކަންދީފައިވާ ފުރަތަމަ ނަީތޖާއާއި ގުޅޭ ޕޮލިސީ އަިދ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ތަންފީޛުކުރުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖީ   . އްދަވާށެވެޝީޓުން ހޯ' ސްޓްރެޓަޖީ.ޕޮލިސީ'، ކަ
>1.04.04<  
 ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަދި ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  މަސްތުވާތަކެއްޗާ<

 މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންގެ ދައުރު  އިޖްތިމާޢީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކާއި އަދި
 >.އިތުރުކުރުން

>1.04.04.01<  
 ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރިވެރި އާންމު ދިނުމުގައި ހިދުމަތްތައް  ދެވޭ ގުލޭގޮތުން މަސްތުވާަތކެއްޗާއި<

  >.ދިނުން ހިތްވަރު އިތުރުކުރުމަށް ހިއްސާ މުޖުތަމަޢުގެ
  

ސްޓްރެޓަޖީ ޝީޓުގެ .ޕްރޮގްރާމްގެ ރިޒަލްޓްސް ފްރޭމްވާރކްއިން، ޕްރޮގްރާމްގެ އައުޓްކަމް ހޯދުމަށްފަހު، ޕޮލިސީ  :3ސްޓެޕް 
ނޑައަޅާފައިވާ ބައިގައި، ޕޮލިސީއާއި ދިމާލުގައި  ރިޒަލްޓްސް . ކުރައްވާށެވެ' ޕޭްސޓް- ކޮޕީ'ނަތީާޖ ހިމެނުމަށް ކަ

ނަމަ، ރިޒަލްޓްސް ފްރޭމްވާރކް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން ފްރޭމްވާރކް ތައްޔާރުކޮށްފައިއޮތީ އިނގިރޭސިބަހުން 
  . މުޙިންމެވެ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދްމަތްތައް ހައްލުކުރުމުގަޔާއި މައްސަލަތައް ގުޅުންހުރި މަސްތުވާތަކެއާްޗ<
 އުރުދަ ަފރުދުންގެ މުޖުތަމަޢުގެ  އަދި ދާއިރާތަކާއި ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ އިޖްތިމާޢީ
  >އިތުރުވުން 

  
ސްޓްރެޓަޖީ .ޕްރޮގްރާމްގެ ރިޒަލްޓްސް ފްރޭމްވާރކްއިން، ސްޓްރެޓަޖީއާއި ގުޅޭ އިންޑިކޭޓަރ ހޯދުމަށްފަހު، ޕޮިލސީ  :5ސްޓެޕް 

ނޑައަޅާފައިވާ ބައިގައި، ސްޓްރެޓަޖީއާއި ދިމާލުގައި    .ކުރައްވާށެވެ' ޕޭސްޓް- ކޮޕީ'ޝީޓުގެ ނަތީޖާ ހިެމނުމަށް ކަ
 ކުރިއަށް ހިމަނައިގެން ޒުވާނުން އުފައްދާ، ހޭލުންތެރިކަން ގޮތުން ބެހޭ ނުރައްކަލާއި  މަސްތުވާތަކެތީގެ<
 ޖަމާއަތްތައް ޖަމްއިއްޔާ އިޖްތިމާއީ  ވިޔަފާރިތަކާއި، އަމިއްލަ  ބައިވެރިވާ ހިންގުމުގައި ްޕރޮގްރާމްތައް  ދާ

  >.އިތުރުކުރުން
  

ނޑާއަޅާފައިވާ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއިން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަތީޖާ   :6ސްޓެޕް  ހާސިލުކުރުމަށް މި ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން ކަ
ގެ ނަން، އަދި ހަރަކާތުގެ ރެފެރަންސް ނަންބަރު، ހިމެނުމަށްޓަކައި، ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން، ރޯ އެއް ތުހަރަކާ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮޅީގައި ހިމަނާށެ. އިތުރުކުރާށެވެ   . ވެއަދި ހަރަކާތުގެ ނަމާއި ރެފަރަންސް ނަންބަރު އެކަމަށް ކަ
>1.04.04.01.001<  
  >)1.2( ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނު ޖަމާއަތްތަކަށް ޖަމްއިއްޔާ އިްޖތިމާޢީ<
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ނޑައަޅާފައިވާ އޮފީހުގެ ނަން އަދި ބިޒްނަސް އޭރިއާ ނަންބަރ،   :7ސްޓެޕް  ' ބިޒްނަސް އޭރިއާ'ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ .ޝީޓުން ހޯދުމަށް ފަހު، ޕޮލިސީ ސްޓްރެޓަޖީ ޝީޓުގައި ހަރަކާތާއި ދިމުާލގައި އެކަމަކަށް ކަ
  . ކުރާށެވެ' ޕޭސްޓް-ކޮޕީ'ގޮޅީގައި 

>1192<  
  >ސަރވިސަސް ރިހިބިލިޓޭޝަން އެންޑް  ޕްރިވެންޝަން ޑްރަގް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް<
  

  . މިގޮޅީގައި ހަރަކާތް ހިންގާ އަތޮޅާއި ރަށް ޖަހާށެވެ، 'ހަރަކާތް ހިންގޭ ތަން'ހަރަކާތާއި ދިމާލުގައި،   :8ސްޓެޕް 
  >.ހދ ،.ގދ ،.ސ ،.ކ<
  >ކުޅުދުއްފުށި ތިނަދޫ، އައްޑޫ، މާލެ،<
  

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮީޅގައި ޖައްސަވާށެވެ  :9ސްޓެޕް  އެހަރަކާތަކީ ބަޖެޓު . ހަރަކާތް ފަށާ ތާރީޚާއި ނިމޭ ތާރީޚް އެކަމަށް ކަ
ނޑައަޅާ    . އަހަރަށް ވުރެ އިތުރު މުއްދަތަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއްނަމަވެސް، ހަރަކާތް ނިމޭ ތާރީޚް ޖައްސަވާށެވެ 3ކަ
>2011> <3<  
>2015> <12<  
  

ނޑައަޅާފައިވާ ީޝޓު ފުރިހަމަ ކުރައްވާށެވެ :10ސްޓެޕް  މިގޮތުން ކޮންމެ . ހަރަކާތުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް، އެކަމަށް ކަ
  . ހަރަކާތަކަށް ވަކި ޝީޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

  
  

   ށް އެކްޓިވިޓީގެ ތަފްޞީލް ޝީޓް ފުރާނޭ ގޮތް ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމަ 
  

ނޑައަޅާފައިވާ ީޝޓުގެ ނަން ހަރަކާތުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުކުރާށެވެ  :11ސްޓެޕް  މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުން، ހަރަކާތް . ހަރަކާތަށް ކަ
  . ގޮޅީގައި އެ ހަރަކާތުގެ ރެފަރަންސް ނަންބަރު އޮޓޮމެޓިކުން ޖެހޭނެއެވެ' އެކްޓިވިޓީ ރެފަރަންސް'ޝީޓުގައި، 
>1.04.04.01.001< 

  
  . ގެ ނަން ޖަހާށެވެޖަހަން އޮތް ގޮޅީގައި ހަރަކާތުނަން  ހަރަކާތުގެ  :12ސްޓެޕް 

  >)1.2( ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނު ޖަމާއަތްތަކަށް ޖަމްއިއްޔާ އިޖްތިމާޢީ<
  

ޝީޓުގެ ވައަތް ފަރާތު ކަނުގައި ހަރަކާތުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނޭ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު   :13ސްޓެޕް 
  . ފުރުއްވާށެވެ
  >mariyam.manik@ddprs.gov.mv ،3324432، 3349140، މަރިޔަމް އިބްރާޙިމް މަނިކު<
  

ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުމުގައި، ހަރަކާތުގެ . ހަރަކާތް ޝީޓުގައި ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ދާނޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރާށެވެ  :14ސްޓެޕް 
ވަރކްޝޮޕެއް ނުވަތަ  5މި މިސާލުގައި މިހަރަކާތުގެ ަދށުން . ކަންތައްތަކަށް ވިސްނަވާށެވެ ދަށުން ހިންގާނޭ 

ނޑައެޅިފައެވެ މިގޮތުން، މި ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލު ޚަރަދު . ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ވަނީ ކަ
  . ށެވެވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް ދާނޭ ޚަރަދަ 5މި  ނީއަންދާޒާކުރުމުގައި، ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރާ
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ވޯކްޝޮޕް  1ހިތަދޫގައި، . ވޯކްޝޮޕް ސ 1ވޯކްޝޮޕް މާލޭގައި،  2ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ   :15ސްޓެޕް 
ވީމާ، ފުރަތަމަ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ކުރަން ޖެހޭ . ކުުޅދުއްފުށީގައެވެ. ވޯކްޝޮޕް ހދ 1ތިނަދޫގައި، އަދި . ގދ

  : މިގޮތުން. ދަތުރު ޚަރަދުގެ ތަފްސީލުބައި ފުރާށެވެ
  >3<    : ންގެ ޢަދަދުބައިވެރި

  >އައްޑޫ<    : ދަތުރު ކުރެވޭ ތަން
  >1<      : ތަރުތީބު ނަންބަރު
މާލެ، ދެކޮޅު ވައިގެ ދަތުރު  –ގަން، ގަން  –މާލެ <  : ދަތުރުގެ ތަފްޞީލް

  >ޓިކެޓް
  >މިނިޓް  90<      : ދިގުމިން ދަތުރުގެ
  >އަލަށް ކުރެވޭ<  : ހިނގަމުންދާ ޢާންމުކޮށް/ކުރެވޭ އަލަށް
  >6,900<    : ޓިކެޓް/  ފީ ޕެސެޖް

  >0<      : ކުލި އުޅަނދުގެ
  >3,900<    : ޚަރަދު ކެއުމުގެ  ހުރުމާއި
  >0<      : މަނީ  ޕޮކެޓް
  >575<      :އެލަވަންސް ދަުތރު

    > 3,250<      : ޚަރަދުއެހެނިހެން 
  >އިންސިޑެންޝަލް<       :ތަފްޞީލް

  ީގައިވާ ރޭޓްތަކާއި " މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުދައުލަުތގެ "މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ރޭޓްތައް ހުންނަންވާނ

   .އެއްގޮތަށެވެ

   
ދަތުރު ޚަރަދުގެ އިތުރުން، މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ، ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމުގެ   :16ސްޓެޕް 

ގެ ތަފްޞީލް  >223 012<ވީމާ ވޯރކްޝޮޕެއް ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިނގާނޭ ބަޖެޓް ކޯޑް . ޚަރަދަށެވެ
  : މިގޮތުން. ވެސް މި ޙަރަކާތުގެ ދަށުން ހިމަނަންވާނެއެވެ

  >1<      : ތަރުތީބު ނަންބަރު
  >މޭާލގައި ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުން<      : ތަފްޞީލް
  >ދަރުބާރުގެ<      :ތަން  ބޭއްވޭ

  >07ޖޫން  -  05ޖޫން <      :ތާރީޙް  މުއްދަތާއި
  >20<      :ޢަދަދު ބައިވެރިންގެ
  >120<      : ދަތުރު ޚަރަދު 

މިބައިގައި ޚަރަދެއް ހިމަނާނީ ބައިވެރިންގެ ހުރުމާއި > 0<  : ޚަރަދު ކެއުމުގެ  ުހރުމާއި
  . ކެއުމުގެ ޚަރަދު ބަޖެޓުން ކުރާނަމައެވެ

މިބައިގައި ޚަރަދެއް ހިމަނާނީ ބައިވެރިންގެ ޓިކެޓު > 0<  : ޓިކެޓް
  .ޚަރަދު ބަޖެޓުން ކުރާނަމައެވެ

  >3,000<      :ތަނުގެ ކުލި
  >4,140<      : ރިފްރެޝްމަންޓް

   > 1,500<      : ޚަރަދުއެހެނިހެން 
  >ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ޚަރަދު<    :ތަފްޞީލް
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ހަރަކާތުގެ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް ނިމުމުން، ކޮންމެ ބަޖެޓު ކޯޑަކުން ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދު،   :17ސްޓެޕް 
ނޑައަޅާފައިވާ .ޕޮލިސީ ސްޓްރެޓަޖީ ޝިޓުގައި، އެހަރަކާތެއްގެ ދަށުން، ބަޖެޓުގެ އަދަދުތައް ހިމެނުމަށް ކަ

ނަމަ، ރޯ އިތުރުކުރެއްވުމަށް ފަހު، ހަރަކާތުގެ ޖުމްލަ އަދި ކޯޑު އިތުރުކުރަން ބޭނުން . ގޮޅިތަކުގައި ޖައްސަވާށެވެ
ޖުމްލަ ރަނގަޅުނަމަ، ދެން އޮތް ހަރަކާތެއްގެ ތަފްސީލުތައް . ފޯމިއުލާ ރަނގަޅުޯތ ބައްލަވާށެވެ 

  . ތައްޔާރުކުރައްވާށެވެ
 




